
        ACTE INAUGURAL 
 

Divendres, 23 de maig de 2014 
a les 7 de la tarda 

 

A l’Auditori Can Roig i Torres 
 

- Presentació de l’acte. 
 

- Projecció del documental realitzat per         
  Joan Yuste amb imatges de la història    
  de l’entitat. 
 
- Parlament del president del Patronat 
  pro Aplec i Amics de la Sardana. 
 

- Entrega d’escultures commemoratives 
  en agraïment al Centre Excursionista 
  Puigcastellar i a l’Ajuntament de la ciu- 
  tat pel seu continuat suport. 
 
- Recital de sardanes i cançons populars 
  a càrrec de l’Orfeó Tanit. 
 

 
 

- Cloenda. 
  (Al vestíbul se servirà un refrigeri) 

 

 

VIGILIA DE L’APLEC  

 

Dissabte, 24 de maig de 2014 
 

- A les 6 de la tarda, al local del CEP: 
  Exposició de programes, cartells, 
  particel·les, fotografies i altres docu- 
  ments gràfics relacionats amb la sar- 
  dana i els nostres aplecs. 
 
- A les 7 de la tarda a la PLAÇA DE LA  
  VILA: audició de sardanes de 7 tirades  

 

Cobla: NOVA VALLÈS 
 

 
 
-  Matí i tarda hi haurà una “Fira d’artesa- 
   nia” a la plaça de la Vila, amb mostra de   
   cerveses. 
 
-  A la plaça de la Vila, durant l’audició 
   de sardanes, hi haurà actuació de Ball 
   de bastons, grallers i gegants. 
 
 
 

60è APLEC 
 

  Diumenge, 25 de maig de 2014 
 

   A dos quarts d’onze del matí i a les 
cinc de la tarda, al PARC EUROPA 

 
  Programa compost per sardanes 

  dedicades a Aplecs 
(7 tirades) 

 
  Cobles: JOVENÍVOLA DE SABADELL-  

BISBAL JOVE – SABADELL 
 

 - Hi haurà fira d’artesania, mostra de 
   cerveses Capfoguer, inflables infantils,  
   trobada de puntaires de Santa Coloma,  
   venda de samarretes i sorteig de dife- 
   rents obsequis. 
 
 - A la tarda es farà un acte de reconeixe- 
   ment als qui van ser presidents de les 
   dues juntes anteriors, per la seva tasca 
   a favor de la sardana i el nostre aplec. 
 

   
       Escultura commemorativa original de Conxa Badia, 

        reproduïda per Marta Solsona 



COMMEMORACIÓ DEL 

                 1er APLEC 
            (Celebrat el 7 de juny del 1936) 

 

Diumenge, 8 de juny de 2014 
 

a la FONT DE L’ALZINA 

 
- A les 10 del matí: Esmorzar de germa- 
  nor 
 
- A les 12 del migdia: Audició de sarda- 
  nes de 7 tirades 
 
              Cobla: MARINADA 
 

 
 
- Per a qui ho pugui necessitar hi haurà 
  un microbús llançadora gratuït a la Font 
  de l’Alzina. Cal apuntar-se. És indepen-    
  dent del tiquet de l’esmorzar. 
 
 
 
 
Tots els actes compten amb el suport de: 
 

    

                                                                                                           

        
          Clarinet                            Contrabaix 
 

                                      
            Fiscorn                             Flabiol 
 
 

                 
         Tamborí                          Tenora 
 
 

                   
        Trombó                              Trompeta 
 
 
 
Els instruments de la cobla vistos per l’artista Miquel 
Grau, publicats l’any 2007 amb motiu de la proclamació 
de Santa Coloma de Gramenet com a Ciutat Pubilla. 
(Reproduïts per gràcia de l’autor) 
 

    ACTES COMMEMORATIUS 

                            del  
                                                                                 

 
 
 
  ACTE INAUGURAL : divendres 23 de maig 
 
  VIGILIA DE L’APLEC : dissabte 24 de maig 
 
  60è APLEC: diumenge: 25 de maig 
 
  COMMEMORACIÓ DEL 1er APLEC : 
  Diumenge 8 de juny 
 
 
  Organitza: 
  Patronat Pro-Aplec i 
  Amics de la Sardana del C.E.P. 
 

                            


