
Ho organitza:

Aplec adherit a:

Hi col·laboren:

Cobles

Diumenge 2 de maig de 2010
Als paratges de Santa Cristina

amb dinar popular

23 d’abril (tarda )  Sant Jordi  Bisbal Jove 
16 de maig (tarda)  Festa de les Flors a les Alegries Foment 
13 de juny (tarda)  Aplec de Sant Quirze  Contemporània 
23 de juliol (nit) Festa Major de Santa Cristina  per determinar 
24 de juliol (tarda i nit)  Festa Major de Santa Cristina  per determinar 
25 de juliol (matí, tarda i nit) Festa Major de Santa Cristina  Flama de Farners 
26 de juliol (tarda)  Festa Major de Santa Cristina  Principal de la Bisbal 
26 de juliol (nit)  Concert de Festa Major  Principal de la Bisbal
11 de setembre (tarda)  Concurs de colles sardanistes  Contemporània
12 de setembre (mati i tarda)  Festa de les Alegries   Foment
  Contemporània
14 de novembre (matí)  Anada a Sant Pere del Bosc Flama de Farners
Mitjan novembre  Festa Major de Sant Romà  per concretar 

Totes es celebren a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila
 5 de juny  Sant Jordi - Ciutat de Barcelona 
 12 de juny  Selvatana 
 19 de juny  Mediterrània 
 26 de juny Jovenívola de Sabadell 
 3 de juliol  Flama de Farners 
 10 de juliol  Flama de Farners 
 17 de juliol  Marinada 
 24 de juliol  Bisbal Jove 
 31 de juliol  Flama de Farners 
 7 d’agost  Ciutat de Girona 
 14 d’agost  Ciutat de Girona 
 21 d’agost  Flama de Farners 
 28 d’agost  Jovenívola de Sabadell 
 4 de setembre  Ciutat de Girona
 11 de setembre  Bisbal Jove 
 18 de setembre  Mediterrània
 25 de setembre  Jovenívola de Sabadell 

Per a més informació: 972 36 18 35

43è APLEC DE LA

SARDANA 

Lloret de Mar

HOMENATGE A
JOSEP COLL 
I FERRANDO

CIUTAT DE GIRONA – PRINCIPAL DE LLOBREGAT 
FLAMA DE FARNERS – CONTEMPORÀNIA 

Audicions d’estiu

Altres activitats sardanistes

ESPECTACLE INFANTIL AMB ÀNGEL DABAN 



Programa

Matí a les 10

• L’Organització es reserva el dret d’alterar algun element del programa per alguna circumstància que al seu creiteri cregui oportú. 
• En cas de mal temps, l’aplec es celebrarà al pavelló poliesportiu.  
• Es prega el màxim d’ordre i respecte vers els paratges de Santa Cristina. 
• Hi haurà servei de bar.

 FF VIOLETES JESÚS VENTURA
 PL DELECTANÇA DOMÈNEC MONER
 CG LA SARDANA DEL RAM AGUSTÍ BORGUÑÓ
 CP LLUNA PLENA SOBRE EL MAR M. MERCÈ NAVARRO
 FF CIUTAT REIAL RENÉ PICAMAL
 PL CANÇÓ DE TARDOR AGAPIT TORRENT
 CG LA FONT DEL RACÓ JORDI LEÓN 
 CP Galop d’entrada ***  (1)

 CP PASSEJADA ENTRE ELS NÚVOLS OLIVIER MARQUÉS (2) 
 CJT LLORET VILA ENCISERA DOMÈNEC MONER
 FF JOLIUA PARELLA JOSEP COLL FERRANDO
 PL FOMENT-PRADA DE CONFLENT JOSEP SOLÀ
 CG FLORETES DEL LLAC JOSEP SADERRA
 CP BRAVO, NINO DANIEL GASULLA

Tarda a les 4
 FF UN CAMÍ D’IL·LUSIONS PITU CHAMORRO
 PL COMPASSOS D’AGRAÏMENT JOAN JORDI BEUMALA
 CG JUNTES LES MANS CONRAD SALÓ
 CP EN MIQUEL i LA LÍDIA AGUSTÍ SERRATACÓ
 FF Lluïment ***
 PL Lluïment ***
 CG Lluïment ***
 CP Lluïment ***
 CG COMMEMORACIÓ A LLORET JOSEP COLL FERRANDO
 FF EL PETIT EIXERIT MARTÍ (ESTRENA) SÍGFRID GALBANY
 PL LA FONT DE LA FILOSA DANIEL GASULLA
 CP VIDEOJOC ESTIUENC MARTÍ FONTBONA
 CJT AL MESTRE PUIGFERRER JOSEP COLL FERRANDO (3)

 CJT CANTS DE MAIG VICENÇ BOU (4)

 FF QUINA PACIÈNCIA MARCEL ARTIAGA
 PL LA FESTA DE L’AIGÜETA RICARD VILADESAU
 CG PERLA DE LLORET FRANCESC MAS ROS (5)

 CP SUMMER MAMBO GERARD PASTOR

Josep Coll i Ferrando
Tot i la seva joventut, Josep Coll i Ferrando és actualment un dels músics de cobla més  
apreciats per tot el públic sardanista, que valora la gran progressió i senzillesa 
d’aquest virtuós de la interpretació i de la composició musical. La seva obra està 
considerada  de gran qualitat musical i és molt apreciada pel públic, dos paràmetres 
difícils de conjugar. Josep Coll ho ha aconseguit amb gran destresa.

Per a l’Aplec de Lloret hem valorat el plus que en Josep Coll aporta a la seva feina 
d’intèrpret amb la composició de sardanes i música per a cobla. Ha calat fermament 
en el públic sardanista i en el món de les cobles i ha rebut nombrosos premis que 
reconeixen el seu saber fer, amb el colofó que una de les seves obres, Al mestre 
Puigferrer, va ésser escollida per votació popular Sardana de l’Any 2009. És per 
aquesta aportació afegida a la feina de tenorista que ell fa –com tanta altra gent a la 
cultura del nostre país, tant en el camp sardanista, com en el teatre, les corals, i tantes 
altres branques–, que aquesta àrea de la cultura, la sardanista, és manté en un nivell 
acceptable. Per tot això, l’Aplec li vol fer aquest petit homenatge de reconeixement  
a la tasca feta: que li sigui un modest referent del bon camí que segueix en la seva 
obra, i que l’encoratgi per la tasca que encara li queda per fer.

Josep Coll va néixer a Foixà (Baix Empordà) el 13 de gener del 1976. És instrumentis-
ta de tenora i clarinet. Ha cursat estudis musicals amb M. Àngels Alabert  (harmonia, 
contrapunt i fuga), estudia composició amb Xavier Boliart, tenora amb Josep Gispert 
i clarinet amb Lluís Turet i J. Devesa.

Als 7 anys debuta com a tenora amb la cobla de l’Escola Conrad Saló de la Bisbal; 
després passa a la Unió de Cassà de la Selva. Del 1992 al 1997, el trobem a la cobla 
Foment de la Sardana, on toca al costat del seu pare que és intèrpret de tible. El 1997 
entra a la Flama de Farners i, del 2001 ençà, és el primer tenora de la cobla Ciutat de 
Girona.

Les seves composicions han resultat guanyadores en diferents certàmens, com la 
festa de Sant Martirià a Banyoles: Les nimfes del llac (2002), La goja de l’estany 
(2003), Banyolina (2005), El codolar (1r Premi Francesc Basil el 2003), Foixà (1r Premi 
Pere Fontàs el 2004), Joliua parella (2005, finalista de la Sardana de l’Any, dedicada a 
la Carme i en Sebastià de Caldes), Al Mestre Puigferrer (Sardana de l’Any el 2009).

Altres sardanes de Josep Coll i Ferrando: Inquietuds juvenils (1997), Odissea (1999 
obligada de tenora), Recordança (2002), Sant Martí d’Empúries (2004), El monestir 
d’Amer (2006), Record de Palamós (2006), Enaltidora (2007).

També ha escrit obres per a cobla: Aires Populars i Concertino per a tenora i cobla; 
així com composicions per a diverses formacions com corals, quartet de clarinets i 
piano-tenora.

L’any 2001, per celebrar els 75 anys de les audicions de sardanes les nits d’estiu dels 
dissabtes, ens dedicà Commemoració a Lloret.

L’any 2006, la cobla Ciutat de Girona enregistrà un CD amb tota la seva obra comple-
ta.

Diumenge 2 de maig de 2010 als paratges de Santa Cristina
43è Aplec de la Sardana de Lloret de Mar

FF-Flama de Farners / PL-Principal de Llobregat / CG-Ciutat de Girona / CP-Contemporània

Notes:

(1) Concurs colles improvisades (7 tirades)
(2) Concurs colles improvisades  
(3) Conjunt de 10 tirades

(4) Conjunt de 10 tirades
(5) En record del 25è aniversari 
 del traspàs del mestre Mas Ros

Horaris de l’Aplec

Autobús gratuït

Dinar popular

• A les 10 del matí, inici de l’aplec (sessió matinal) 
• Al voltant de les 12, concurs de colles improvisades 
• A les 2 del migdia, dinar de germanor 
• A les 4 de la tarda, inici de l’aplec (sessió de tarda) 
• A les 5 de la tarda, espectacle infantil a càrrec d’Àngel Daban
• Durant tota la jornada, exhibició a càrrec de les puntaires de Lloret 

Sortides des del passeig Marítim (al costat de l’Ajuntament, a 2/4 d’11, 
les 11 i 2/4 de 12 del matí. Els autobusos de tornada seran entre les 
6 i les 7 de la tarda, i es faran saber les sortides des de la megafonia 
de l’Aplec. 

A les 2 del migdia, als paratges de Santa Cristina

Preu del tiquet: 
Anticipat: 10 € 
Hi haurà un nombre limitat de tiquets per vendre el mateix dia de l’aplec. 
El preu d’aquests tiquets serà de 12 €.

Inscripcions
Fins al dimecres 28 d’abril, a la Secció de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament (carrer de Sant Pere, 36, 1r pis), o bé amb ingrés al c/c de 
Caixa de Girona núm. 2030.0046.65.3110010011. En aquest cas s’haurà 
d’enviar còpia de l’ingrés al fax 972 36 08 97 o a l’adreça electrònica 
jdelemus@lloret.cat. En el cas que es faci mitjançant ingrés bancari, s’haurà 
de recollir el tiquet a la parada d’informació, el mateix dia de l’aplec. 

Informació al telèfon: 972 36 18 35

Amanida
Cargols a la gormanda 
Botifarra amb patates 
Grana de capellà 
Pa
Aigua i vi
Cafè o tallat

Menú
• No cal portar taules,
 cadires ni coberts. 
 Hi haurà servei de bar. 

• Es podran ocupar les taules 
 a partir de la 1 del migdia. 
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