
CERDANYOLA DEL VALLÈS

45è Aplec
Sardana 2019

de la

ORGANITZA:     AGRUPACIO CULTURAL SARDANISTA 

AMB EL SUPORT DE:

APLEC ADHERIT A:

EN CONVENI AMB:

10 DE MARÇ
APLEC
TARDA:

PAVELLÓ “CAN 
XARAU”

COBLES:

SANT JORDI
MARINADA

JOVENÍVOLA

9 DE MARÇ
CONCERT

TARDA
ATENEU 

COBLA DELS 
SONS 

ESSENCIALS

ANUNCIS

Compromesos amb
les nostres
tradicions

menú de dilluns a divendres

especialitat en carns a la brasa

+TIENDA OFICIAL DE YU-GI-OH!

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

CONFECCIONS - SASTREIA

ASSEGURANCES
PLADEVALL

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

PARKING PROPI
MENÚS

CAP DE SETMANA

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

Reserves  93 580  88 39
630 68 55 19

xeroliverestaurant@hotmail.com
OBERT TOTS ELS DIES DEL ANY

Protecció laboral
Ferreteira

Pneumàtica
Bricolatge
Jardineria
Jardineria
Tall de fut

Servei pintures
Claus 

Maquinaria
Lloguer



Diumenge, 10 de març de 2019

45è Aplec de La Sardana 

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

PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN XARAU
Tarda, a 2/4 de 5

DesDesDesDes dededede l’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupació CulturalCulturalCulturalCultural SardanistaSardanistaSardanistaSardanista dededede CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola deldeldeldel Vallès,Vallès,Vallès,Vallès, unununun anyanyanyany mésmésmésmés usususus donemdonemdonemdonem

lalalala benvingudabenvingudabenvingudabenvinguda aaaa totstotstotstots elselselsels sardanistessardanistessardanistessardanistes d’arreud’arreud’arreud’arreu deldeldeldel territori,territori,territori,territori, quequequeque anyanyanyany rererererererere anyanyanyany ensensensens

acompanyeuacompanyeuacompanyeuacompanyeu enenenen unununun delsdelsdelsdels diesdiesdiesdies mésmésmésmés especialsespecialsespecialsespecials perperperper aaaa l’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupació iiii perperperper aaaa lalalala ciutatciutatciutatciutat dededede

CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola deldeldeldel VallèsVallèsVallèsVallès....

Enguany,Enguany,Enguany,Enguany, hemhemhemhem volgutvolgutvolgutvolgut seguirseguirseguirseguir treballanttreballanttreballanttreballant perperperper aaaa totstotstotstots elselselsels nostresnostresnostresnostres socis,socis,socis,socis, col·laboradorscol·laboradorscol·laboradorscol·laboradors iiii

ciutadansciutadansciutadansciutadans perquèperquèperquèperquè Cerdanyola,Cerdanyola,Cerdanyola,Cerdanyola, comcomcomcom sempre,sempre,sempre,sempre, esdevinguiesdevinguiesdevinguiesdevingui unaunaunauna ciutatciutatciutatciutat plenamentplenamentplenamentplenament enriquidaenriquidaenriquidaenriquida

dededede sardanessardanessardanessardanes iiii dededede bonabonabonabona gentgentgentgent deldeldeldel mónmónmónmón quequequeque eseseses donendonendonendonen citacitacitacita alalalal PavellóPavellóPavellóPavelló dededede CanCanCanCan XarauXarauXarauXarau perperperper aaaa

passarpassarpassarpassar unaunaunauna tardatardatardatarda inoblidableinoblidableinoblidableinoblidable....

AquestAquestAquestAquest anyanyanyany volemvolemvolemvolem seguiseguiseguisegui innovantinnovantinnovantinnovant enenenen elelelel cartellcartellcartellcartell deldeldeldel capcapcapcap dededede setmanasetmanasetmanasetmana ambambambamb unununun altrealtrealtrealtre nounounounou

espectacleespectacleespectacleespectacle quequequeque esperemesperemesperemesperem usususus agradiagradiagradiagradi moltmoltmoltmolt....

VolemVolemVolemVolem també,també,també,també, comcomcomcom cadacadacadacada anyanyanyany donardonardonardonar lesleslesles gràciesgràciesgràciesgràcies aaaa l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament dededede CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola deldeldeldel VallèsVallèsVallèsVallès

perperperper tottottottot elelelel suportsuportsuportsuport rebutrebutrebutrebut iiii lesleslesles facilitatsfacilitatsfacilitatsfacilitats donadesdonadesdonadesdonades tanttanttanttant enenenen equipamentsequipamentsequipamentsequipaments comcomcomcom enenenen lesleslesles

infraestructuresinfraestructuresinfraestructuresinfraestructures perperperper aaaa poderpoderpoderpoder ferferferfer realitatrealitatrealitatrealitat elelelel nostrenostrenostrenostre aplecaplecaplecaplec iiii quequequeque tottottottot elelelel treballtreballtreballtreball fetfetfetfet segueixisegueixisegueixisegueixi tantantantan

viuviuviuviu comcomcomcom sempre,sempre,sempre,sempre, enenenen beneficibeneficibeneficibenefici dededede lesleslesles nostresnostresnostresnostres tradicionstradicionstradicionstradicions....

TambéTambéTambéTambé agrairagrairagrairagrair aaaa totestotestotestotes lesleslesles personespersonespersonespersones voluntàriesvoluntàriesvoluntàriesvoluntàries quequequeque desinteressadamentdesinteressadamentdesinteressadamentdesinteressadament ajudenajudenajudenajuden aaaa lesleslesles

tasquestasquestasquestasques d’organitzaciód’organitzaciód’organitzaciód’organització dededede l’aplecl’aplecl’aplecl’aplec iiii durantdurantdurantdurant l’anyl’anyl’anyl’any aaaa ferferferfer quequequeque lalalala sardanasardanasardanasardana eseseses mantinguimantinguimantinguimantingui benbenbenben

presentpresentpresentpresent elelelel diadiadiadia aaaa diadiadiadia dededede lesleslesles personespersonespersonespersones dededede CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola....

EsperemEsperemEsperemEsperem quequequeque gaudiugaudiugaudiugaudiu dededede l’Aplecl’Aplecl’Aplecl’Aplec.... ViscaViscaViscaVisca CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya iiii ViscaViscaViscaVisca lalalala sardanasardanasardanasardana

L’AgrupacióL’AgrupacióL’AgrupacióL’Agrupació

Salutació 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.

"Mesclat, no agitat"
CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola deldeldeldel VallèsVallèsVallèsVallès dedica,dedica,dedica,dedica, unununun anyanyanyany més,més,més,més, unununun capcapcapcap dededede setmanasetmanasetmanasetmana aaaa lesleslesles sardanessardanessardanessardanes.... HoHoHoHo fafafafa ambambambamb

motiumotiumotiumotiu d'und'und'und'un aplecaplecaplecaplec quequequeque arribaarribaarribaarriba alalalal 45454545èèèè aniversarianiversarianiversarianiversari....

L’AgrupacióL’AgrupacióL’AgrupacióL’Agrupació CulturalCulturalCulturalCultural SardanistaSardanistaSardanistaSardanista dededede CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola ensensensens convidaconvidaconvidaconvida aaaa gaudirgaudirgaudirgaudir deldeldeldel programaprogramaprogramaprograma dededede

l’Aplecl’Aplecl’Aplecl’Aplec dededede lalalala Sardana,Sardana,Sardana,Sardana, quequequeque eseseses realitzarealitzarealitzarealitza elselselsels diesdiesdiesdies 9999 iiii 10101010,,,, adreçatadreçatadreçatadreçat aaaa totestotestotestotes lesleslesles personespersonespersonespersones quequequeque

tinguintinguintinguintinguin ganesganesganesganes dededede gaudirgaudirgaudirgaudir dededede lalalala sardana,sardana,sardana,sardana, dededede lalalala festafestafestafesta iiii dededede lalalala trobadatrobadatrobadatrobada quequequeque generagenerageneragenera l’aplecl’aplecl’aplecl’aplec....

LaLaLaLa SardanaSardanaSardanaSardana ésésésés lalalala dansadansadansadansa nacionalnacionalnacionalnacional dededede Catalunya,Catalunya,Catalunya,Catalunya, unununun patrimonipatrimonipatrimonipatrimoni culturalculturalculturalcultural col·lectiucol·lectiucol·lectiucol·lectiu quequequeque tenimtenimtenimtenim

elelelel deuredeuredeuredeure dededede preservarpreservarpreservarpreservar....

VullVullVullVull donardonardonardonar lesleslesles gràciesgràciesgràciesgràcies aaaa l’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupaciól’Agrupació CulturalCulturalCulturalCultural Sardanista,Sardanista,Sardanista,Sardanista, organitzadoraorganitzadoraorganitzadoraorganitzadora dededede l’Aplec,l’Aplec,l’Aplec,l’Aplec, perperperper lalalala

sevasevasevaseva promociópromociópromociópromoció dededede lalalala sardanasardanasardanasardana aaaa CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola ambambambamb balladesballadesballadesballades iiii cursetscursetscursetscursets obertsobertsobertsoberts aaaa lalalala ciutadaniaciutadaniaciutadaniaciutadania....

GràciesGràciesGràciesGràcies alalalal seuseuseuseu esforçesforçesforçesforç iiii lalalala sevasevasevaseva il·lusióil·lusióil·lusióil·lusió elelelel veïnatveïnatveïnatveïnat dededede CerdanyolaCerdanyolaCerdanyolaCerdanyola podràpodràpodràpodrà gaudirgaudirgaudirgaudir d'unad'unad'unad'una novanovanovanova

edicióedicióedicióedició dededede l’Aplecl’Aplecl’Aplecl’Aplec dededede lalalala SardanaSardanaSardanaSardana....

BonBonBonBon AplecAplecAplecAplec aaaa tothom!tothom!tothom!tothom!

Carles Escolà SánchezCarles Escolà SánchezCarles Escolà SánchezCarles Escolà Sánchez

AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde

Salutació Alcalde Aplec Sardana 2019

L’AGRUPACIÓ SARDANIST DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Presenta:

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€

Dissabte, 9 de Març a les 19h· Ateneu, Carrer Indús tria, 38-40
Amb el Suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Val lès

AGRAÏMENTS col.laboradors de l’Aplec

·  Andreu Jané · Farmàcia Valls · Familia Fatjó Gené 

·  Flors Casamitjana  ·  Fruites Sant Daniel  · Ópalo perfumeries ·


