Organitza:

FOTOGRAFIES
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Jordi Folch i Soler
Daniel Espinosa
Griselda Roca i Prats
Eva Martínez i Carrasco
Joan Clapés i Saborit
Dimas Fàbregas i Rosell
J. Lluís Pintor i Benítez
Jaume Bot i Arenas
Rosa M Prats i Bàrbara
Àlex Puig i Torras
Rosa M Prats i Bàrbara

a m b l a c o l· l a b o r a c i ó d e :

Cloenda del
Cinquantenari
SARDANEJANT
2022

A finals dels anys 60 un grup de joves
vilassarencs s'interessen per, a més de ballar
sardanes, aprendre la tècnica de comptar-les i
repartir-les. Busquen una persona que els ajudi,
en Joan Genovè, i així se'ls desperten les ganes
d’anar a ballades i aplecs a diferents llocs del
país. D’aquest entusiasme en sorgeix la idea de
crear un grup sardanista, per fomentar les
sardanes al nostre poble. Fan campanya per
aplegar socis i l’any 1971 organitzen la primera
ballada de sardanes del GRUP SARDANISTA
VILASSAR DE DALT

1.L’Exquisit – Una de les primeres ballades
que va organitzar el Grup Sardanista 1972,
saps quin carrer és?

2. Can Jesús - Cartell del Primer Aplec fet
per Dani Espinosa, de quin any és?

3. Finques Miralles - A quin projecte
pertany la participació de les escoles que
podem veure en aquesta fotografia?

SARDANEJANT
Mou-te pel poble i busca les 11
fotografies de sardanes que hi ha
repartides pels establiments de Vilassar.
Aquesta butlleta et planteja una sèrie de
preguntes i t’indica a quin establiment
dirigir-te, observa la fotografia que hi
trobaràs i anota la resposta. Quan les
tinguis totes diposita la butlleta a la
bústia que trobaràs a la taula del Grup
Sardanista el dia 6 de juny durant
l’aplec de sardanes d’enguany. El
mateix dia 6 de juny a les 13h, s’escollirà,
per sorteig, la butlleta guanyadora entre
totes les complimentades correctament.
El premi constarà de vals regal per
import total de 100€* a gastar als
establiments del poble.

4. Pàtric Perruquer - Qui era l’Alcalde l’any
2008?

5. Finques Tràmit - Com es diuen els
gegants que hi ha a l’aplec del 2009?

6. Pastisseria Ma Teresa - El dia 1 de maig
del 1958 hi va haver un primer i únic
Concurs de Colles Sardanistes a Vilassar,
sabries dir on es va fer?

8. Flors i Plantes Montferran – Quin any es
va fer aquest concurs de colles sardanistes

9. Can Marimon - Saps on es va fer la
Ballada de Festa Major del 25 d’agost del
2013?

10. Roser Baylach – Quina Coral va venir a
cantar “La Colometa” a l’aplec del 2010?

*11. Plaça de la Vila - Quin enigma ens
planteja en Salvador Martí amb la seva
obra, obsequi per la sardana incògnita de
l’aplec del 2008?

*La fotografia número 11 només estarà disponible
durant la ballada del dia 29 de maig a la plaça
de la Vila. Respondre aquesta pregunta dóna
opció d’aconseguir un premi extra de 20€.

Nom complet:

7. Roser Gardell - Saps el nom dels dos
instruments que toca el primer músic de
la cobla Jovenívola de Sabadell?

Telèfon:

