menú de dilluns a divendres

CERDANYOLA DEL VALLÈS

45è Aplec de la
Sardana 2019
9 DE MARÇ
CONCERT

especialitat en carns a la brasa
CONFECCIONS - SASTREIA
Protecció laboral
Ferreteira
Pneumàtica
Bricolatge
Jardineria
Jardineria
Tall de fut
Servei pintures
Claus
Maquinaria
Lloguer

PARKING PROPI
MENÚS
CAP DE SETMANA

Ctra. Cerdanyola a Barcelona (Horta)
Avda. Flor de Maig, 122 – Cerdanyola
Reserves

ANUNCIS

93 580 88 39
630 68 55 19

xeroliverestaurant@hotmail.com
OBERT TOTS ELS DIES DEL ANY

+TIENDA OFICIAL DE YU-GI-OH!

Compromesos amb
les nostres
tradicions

Av. Catalunya, 56
Tel. 93 692 13 27
08290 Cerdanyola del Vallès

ASSEGURANCES
PLADEVALL

TARDA
ATENEU

COBLA DELS
SONS
ESSENCIALS
10 DE MARÇ
APLEC
TARDA:
PAVELLÓ “CAN
XARAU”

COBLES:
SANT JORDI
MARINADA
JOVENÍVOLA
ORGANITZA:

AGRUPACIO CULTURAL SARDANISTA
APLEC ADHERIT A:

AMB EL SUPORT DE:
EN CONVENI AMB:

C. Sant Ramon, 226 - T. 93 692 01 86 - Fax 93 692 18 61 - 08290 Cerdanyola del Vallès

Salutació

L’AGRUPACIÓ SARDANIST DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Presenta:

Aplec Sardana 2019

Des de l’Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola del Vallès, un any més us donem
la benvinguda a tots els sardanistes d’arreu del territori, que any rere any ens
acompanyeu en un dels dies més especials per a l’Agrupació i per a la ciutat de
Cerdanyola del Vallès.
Vallès.

45è Aplec de La Sardana
PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN XARAU
Tarda, a 2/4 de 5

Enguany, hem volgut seguir treballant per a tots els nostres socis, col·laboradors i
ciutadans perquè Cerdanyola, com sempre, esdevingui una ciutat plenament enriquida
de sardanes i de bona gent del món que es donen cita al Pavelló de Can Xarau per a
passar una tarda inoblidable.
inoblidable.

· · · · · · · · Programa · · · · · · · ·

Aquest any volem segui innovant en el cartell del cap de setmana amb un altre nou
espectacle que esperem us agradi molt.
molt.
Volem també, com cada any donar les gràcies a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
per tot el suport rebut i les facilitats donades tant en equipaments com en les
infraestructures per a poder fer realitat el nostre aplec i que tot el treball fet segueixi tan
viu com sempre, en benefici de les nostres tradicions.
tradicions.
També agrair a totes les persones voluntàries que desinteressadament ajuden a les
tasques d’organització de l’aplec i durant l’any a fer que la sardana es mantingui ben
present el dia a dia de les persones de Cerdanyola.
Cerdanyola.
Esperem que gaudiu de l’Aplec.
l’Aplec. Visca Catalunya i Visca la sardana
L’Agrupació

Salutació Alcalde

Aplec Sardana 2019

Marcel Casellas presenta melodies, timbres i ritmes del territori
català anant cada vegada més enllà en les noves experiències
musicals. Els instruments de cobla són la tímbrica essencial per
explorar en la nova manera de sentir. Sense complexos.

Cerdanyola del Vallès dedica, un any més, un cap de setmana a les sardanes.
sardanes. Ho fa amb
motiu d'un aplec que arriba al 45è
45è aniversari.
aniversari.

"Mesclat, no agitat"

L’Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola ens convida a gaudir del programa de
l’Aplec de la Sardana, que es realitza els dies 9 i 10,
10, adreçat a totes les persones que
tinguin ganes de gaudir de la sardana, de la festa i de la trobada que genera l’aplec.
l’aplec.

Dissabte, 9 de Març a les 19h· Ateneu, Carrer Indústria, 38-40
Amb el Suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

La Sardana és la dansa nacional de Catalunya, un patrimoni cultural col·lectiu que tenim
el deure de preservar.
preservar.

Venda d’entrades a l’Ateneu el Div. 1 de Març de 20-22h,
Div. 8 de Març de 20-22h, Dis. 9 de Març de 17h-19h
Entrada: 12€. Socis: poden optar a 2 entrades per 6€

Vull donar les gràcies a l’Agrupació Cultural Sardanista, organitzadora de l’Aplec, per la
seva promoció de la sardana a Cerdanyola amb ballades i cursets oberts a la ciutadania.
ciutadania.
Gràcies al seu esforç i la seva il·lusió el veïnat de Cerdanyola podrà gaudir d'una nova
edició de l’Aplec de la Sardana.
Sardana.

AGRAÏMENTS col.laboradors de l’Aplec
· Andreu Jané · Farmàcia Valls · Familia Fatjó Gené

Bon Aplec a tothom!
Carles Escolà Sánchez
Alcalde

Diumenge, 10 de març de 2019

· Flors Casamitjana · Fruites Sant Daniel · Ópalo perfumeries ·

