Espai d'Entitats

SARDANES

Les colles cassanenques infantils i
alevins, entre les millors de Catalunya
A la recta final del Bàsic d’Honor, les nostres colles més menudes continuen trepitjant fort i, llevat d’una imprevista ensopegada estaran entre les millors de
Catalunya. Els Infantils Celístia hauran
competit, a la finalíssima de Valls, mentre
que els alevins, a més del de Valls, encara els queda el concurs de la plaça Sóller
de Barcelona.
Pel que fa a les altres colles, la temporada ha estat més discreta. El proper mes
donarem els resultats definitius
Aquestes són les classificacions dels
darrers concursos :
13 d’octubre: La Bisbal del Penedès :
Estel de les Gavarres (BH): 2ns, Celístia
(Ll): 1rs
20 d’octubre: Terrassa: Estel de les
Gavarres (Ll): 2ns, Celístia (BH): 3rs i
Il.lusions (Ll) 4ts
Com ja hem dir, queden pendents el
concurs final dels infantils a Valls i els dels
alevins a Valls i la Plaça Sóller de
Barcelona, el dia 24 de novembre.
Totes les colles cassanenques tenen
prevista la festa de cloenda el dia 15 del
proper mes de desembre amb un sopar
de germanor al restaurant Columbus de

Platja d’Aro, on hi haurà el repartiment de
trofeus .

SARDANES DE SANT
MARTÍ
Una vegada més els veïnats de Montroig i Serinyà festejaren Sant Martí, patró
de la Parròquia de Cassà, amb tota una
sèrie d’actes entre els que hi va haver les
sardanes.
El temps va ser bo i molta gent es va
desplaçar al mas Pagès per a gaudir del
dia. La cobla local Selvamar fou l’encarregada de l’ofici i les sardanes.

REUNIÓ

D´ENTITATS SAR-

DANISTES A

FLAÇÀ

Com cada any va haver-hi la reunió
d’entitats sardanistes de les rodalies de
Girona a fi de tenir un canvi d’impressions i configurar el calendari per l’any següent. Aquesta vegada es va fer a Flaçà

d’on va sortir l’agenda 2003, en la que hi
ha inclòs un bon percentatge de les activitats relacionades amb la sardana de les
comarques gironines. Sens dubte una
bona eina pels seguidors de la sardana.
Com de costum, aquesta agenda la regalarà Amics de la Sardana a tots els socis junt amb la felicitació de Nadal.

Quim
I la roda de flors donava voltes
com la roda d’un torn de terrisser,
i voleiaven cabelleres soltes
com raigs de llum damunt d’un
claveller.
I es movien airoses les vermelles
barretines al so del flabiol,
oh Catalunya, de tos camps,
roselles
que ja coneix ha tres mil anys el
sol.
del poema L’Empordà de Mossèn
Cinto Verdaguer, amb motiu del
centenari de la seva mort

Divendres, 8 de desembre del 2002, festivitat de la Puríssima

II PART DE LA DIADA DEL SOCI
D'AMICS DE LA SARDANA
a les 12 del migdia, al Teatre Municipal Puig d´Arques,

XVIII CONCERT DE MÚSICA PER A COBLA
a càrrec de la cobla CADAQUÉS. Presentació: Montserrat Juvanteny
a les 4 de la tarda, al Pavelló,

Audició de NOU SARDANES
a cura de les cobles SELVATANA I CADAQUÉS
Clourà l’acte una extraordinària SESSIÓ DE BALL
amb l’orquestra SELVATANA
Ho organitza: Amics de la Sardana
Ho patrocinen: Diputació de Girona, Ajuntament de Cassà i Amics de la Sardana
Hi col·laboren: Banc Sabadell i Onda Rambla Girona

