Col.laboren:

Fan possible aquest acte també:

Cabaler Cafè
Caprabo
Caves Jaume Serra
Farmàcia Miret Mestre
Impremta Falcó
Joieria M. Fortuny
La Xixonenca
Pastisseria Pascual
Restaurant L’anxaneta

Casino gastrobar
Celler de Ribes
Construccions Giralt
Electrodomèstics Fonoll
Ferreteria Aleix
Kipa-Trans
Merceria Mª Àngels
Papereria Ninfa
Perruqueria Hidalgo Júnior
Queviures Can Manel
Restaurant Can Tabaco
Restaurant Cervantes
Rius Electrònica
Supermercat Inés
Tapi Ribes
Taverna La Premsa
Toldos Busquets

16

aplec
è de la sardana
Sant Pere de Ribes

divendres,
29 de juliol
de 2016

a la plaça Marcer

a les 10 de la nit

Dibuix de la portada i cartell: Joan Manel Pérez

Organitza:

Col.laboren:

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

amb les cobles
Marinada
Maricel
Jovenívola de Sabadell

Ballada - Audició de sardanes a càrrec de les cobles:

Salutació
Benvolguts amics i amigues sardanistes, em plau moltíssim ser la persona escollida per fer-vos aquesta cordial
salutació.
Sempre és un motiu de joia anunciar un esdeveniment,
però en aquest cas ho és encara més. Com a ribetà
d’adopció és un orgull presentar-vos aquest 16è aplec de
Sant Pere de Ribes que com cada any es celebra el darrer
divendres del mes de juliol. Enguany les cobles escollides
son la Cobla Maricel, la Cobla Marinada i la Cobla Jovenívola de Sabadell, sens dubte tres cobles de grandíssima
qualitat. Tinc la sort d’haver tocat amb la majoria dels intèrprets que participen en aquest aplec de Ribes i us puc
assegurar que es tracta de professionals de gran nivell.
De ben segur que el públic sardanista gaudirà amb les
interpretacions d’aquestes magnífiques cobles i seguiran
fent de la sardana la dansa més bella de totes les danses.
Avui dia no és gens fàcil organitzar un esdeveniment com aquest però la perseverança de l’amic Joan i els seus col·laboradors ho han fet possible, tot sovint lluitant
contra moltes dificultats.

Marinada
Maricel
Jovenívola de Sabadell
S’interpretarà el següent programa:
M.L.
J.S.
M.
M.L
J.S
M.
M.L
J.S.
M.
Conjunt

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Esclat de Joia
Bandera d’aplec
Vells amics
La fil·loxera
Record de cada instant
Quinze de quinze
Aina
Un racó de cel
Costabona
Sant Pere de Ribes i el nostre aplec

Josep Prenafeta Gavaldà
Ricard Viladesau Caner
Joaquim Serra Corominas
Ricard Viladesau Caner
Enric Ortí Martín
David Estañol Martells
Jordi Paulí Safont
Joan J. Beumala Sampons
Pere Fontàs Puig
Sigfrid Galbany Abril

Minuts de descans i petit ressopó de galetes remullat per

Desitjo que aquest aplec sigui tot un èxit d’assistència per part del públic i que es
visqui una magnífica vetllada sardanista d’aquelles que fan història i que es recorden per molt de temps.
Les sardanes que s’interpretaran ressonaran per la Plaça Marcer i els crits de joia dels
sardanistes es podran escoltar des de ben lluny.
Moltes gràcies a l’amic Joan Ramírez i als seus col·laboradors per tota la feina feta
aquests anys en favor de la nostra dansa i la nostra música.
Visca la sardana i visca Sant Pere de Ribes!
Jordi Paulí i Safont
Músic, compositor i docent.

Després continuarem amb les sardanes:
M.L.
J.S.
M.
Conjunt

11
12
13
14

Festa d’estiu
Sardanista i amic
Badalona
Trenta i cinquanta a Bellvitge

Olivier Marqués Nebot
Francesc Mas Ros
Francesc Mas Ros
Joan J. Beumala Sampons

Marinada: M. / Maricel: M.L. / Jovenívola de Sabadell: J.S.
En cas de mal temps, l’acte se celebrarà a la pista annexa al pavelló poliesportiu.
C. Cristòfol Mestre, s.n.

