
En el transcurs de l’Aplec 
hi haurà concurs de colles 

improvisades

Cobles:
  LLUÏSOS DE TARADELL

MARINADA DE BADALONA
JOVENÍVOLA DE SABADELL

Aplec de la 
SARDANA  
DE NAVARCLES

42è 

Diumenge, 12 de febrer de 2023
a les 16:00h al Pavelló de Navarcles



En som molts els qui, en sentir una sardana, el batec del cor se’ns 
accelera. Potser les cames no, però sí el cor. Les cames potser no van 
tan lleugeres, ni els braços s’enlairen tan amunt, però quan sona una 
sardana el cor oblida l’edat que té i es torna a sentir jove. 

Beneït miracle el que fa que aquells qui han perdut els records, en 
sentir la cobla, guspires encenen de nou els seus ulls i les cames 
tornen a recordar allò que havien fet tantes vegades a tantes places 
del nostre país!

La història de la sardana camina en paral·lel amb la nostra vida, amb 
el nostre dia a dia, amb les festes, els sentiments... Les sardanes 
parlen de qui som i com som, puix que són l’expressió d’una manera 
de ser, d’un tarannà.

No deixem de ballar sardanes, ja que amb elles s’expressa el 
sentiment d’un poble i de la seva gent. 

Sigueu benvinguts al nostre Aplec!

                                                   L’AGRUPACIÓ SARDANISTA  
DE NAVARCLES

Salutació



Programa de l’Aplec
LLUÏSOS: 
 Aires de Patum ................................................... Maria Teresa Monclús i Marquès
 La verge del Far .................................................. Lluís Cotxo i Güell
 Del moll a l’arbreda ............................................ Josep Cassú i Serra
 Essència d’aplec ................................................. Enric Ortí i Martín
 Lluïment de cobla ..............................................   ...
 Lluna plena al castell ......................................... Jaume Riu i Ratera
 Imparables .......................................................... Alfred Abad i Gascón

LLUÏSOS I MARINADA:
 Tossa bonica ....................................................... Francesc Mas i Ros
 Nit estelada ........................................................ Josep Saderra i Puigferrer

MARINADA:
 En Pep Vila .......................................................... Lluís Duran i Massaguer
 Porta-la amb tu… .............................................. Olivier Marquès i Nebot 
 Lluïment de cobla ..............................................   ...
 A saltar ................................................................ Pau Marons
 Record de Calella ............................................... Vicenç Bou i Geli

MARINADA I JOVENÍVOLA:
 L’aplec de Cubelles ............................................ Jordi Paulí i Safont
 Festa major de Sant Valentí ............................. Joan Làzaro i Costa

JOVENÍVOLA:
 L’home dels mil somnis ..................................... Anna Abad i Gils
 Petitona .............................................................. Montserrat Pujolar i Giménez
 Lluïment de cobla ..............................................   ...
 Espurnes perpètues ........................................... Jordi Molina i Membrives
 La Mola de Matadepera ..................................... Jordi León i Royo
 Els gegants de Prats .......................................... Josep Coll i Ferrando
 Girona m’enamora .............................................. Ricard Viladesau i Caner



Amb la col·laboració de:

Excel·lentíssim
Ajuntament de
Navarcles

Organitza:


