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La temporada d’aplecs
arranca el Dilluns de
Pasqua a Montalbà
L’Agrupació Sardanista de Preixana organitza el
quaranta-vuitè Aplec de la Sardana de la vila
El Parc de l’Ermita de Montalbà acollirà el pròxim dilluns,
2 d’abril, i coincidint amb el
Dilluns de Pasqua, la 48a edició de l’Aplec de la Sardana de
Preixana.
Els actes de l’Aplec s’iniciaran a les 12 del migdia amb
l’enlairament de la senyera i el
cant d’Els Segadors. Continuaran amb una ballada de nou
sardanes interpretades per la
Bellpuig Cobla. També, al llarg
del matí, es desenvoluparà el
concurs infantil de dibuix que
lliurarà 4 premis entre els participants abans de la ballada
de tarda. El Parc disposa de
bancs, taules i focs pels qui
desitgin quedar-se a dinar.
Els actes de la tarda s’iniciaran amb el lliurament dels
premis del concurs de dibuix
infantil, seguit de la interpretació, per part de la Cobla, de
tres balls vuitcentistes. Continuarà l’aplec amb la segona
part de la ballada de sardanes
que inclourà el concurs de colles improvisades i el sorteig de
lots de productes cedits pels comerços de la vila de Preixana.
L’endemà de l’aplec, dimarts
3 d’abril, se celebra la festivitat
de la Mare de Déu de Montalbà, amb un esmorzar popular,
missa en la mateixa ermita i
una ballada de quatre sardanes. L’actual temple fou cons-

truït l’any 1940 i consta d’una
única nau culminada per un
absis semicircular i un campanar de planta quadrada.
El primer Aplec en l’ermita de Montalbà va tenir lloc
l’any 1970 i s’organitza fins
el dia d’avui de forma ininterrompuda. Preixana inaugura
l’agenda dels aplecs a les nostres contrades que, per aquest
any, compta amb una vintena d’aplecs programats fins a

L’agenda
Aplec de la Sardana
Ermita de Montalbà. Preixana
2 d’abril. 12.00 i 17.00, Bellpuig
Cobla.
Ballada de Sardanes a
Mollerussa
27 d’abril. Mare de Déu de Montserrat. 2/4 de 7 de la tarda. Ofrena floral i Ballada de sardanes
7 de la tarda. Ballada de Sardanes
Plaça de l’Ajuntament, Cobla
Jovenívola d’Agramunt.
Ballada de Sardanes a
Torregrossa
27 d’abril. Mare de Déu de
Montserrat. 7 de la tarda. Sala
Recreativa Municipal. So digital.
Coca i xocolata per a tots els
assistents.

principis d’octubre amb el de
Vilanova de Bellpuig que tradicionalment, tanca l’agenda
d’aquesta activitat sardanista.
Els pròxims aplecs seran el
diumenge 13 de maig a Tàrrega i el dissabte 26 de maig a
Mollerussa. Podeu consultar
l’agenda dels aplecs i de la resta d’activitats sardanistes en
la pàgina de la Federació Sardanista de les Comarques de
Lleida: www.sardalleida.cat
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Els pròxims aplecs
seran el diumenge 13 de
maig a Tàrrega i el 26
de maig, a Mollerussa

Ensenyar i difondre,
principals objectius
dels Amics de la
Sardana d’Alguaire
La colla sardanista La Flor del Segrià
participa en el campionat de colles
sardanistes de l’ACSTELL
L’associació Amics de la Sardana d’Alguaire es va constituir oficialment l’any 2002
però beu d’una forta i arrelada tradició sardanista a la
vila. En la dècada dels anys
seixanta existia en la població
un grup de dansa que ballaven principalment balls tradicionals populars i sardanes.
Al llarg de molts anys,
aquesta colla anomenada La
Flor del Segrià va participar
en tots els concursos de colles
sardanistes que tenien lloc en
les nostres contrades i com
no, va col·laborar en els actes que s’organitzaven en el
municipi.
Arran d’acollir a Alguaire
la final del Saltem i Ballem
del curs 1998-1999, en el
qual van participar més de
1.500 nens i nenes d’arreu
de la província, es va crear
AMICS DE LA SARDANA D’ALGUAIRE

La Colla en una exhibició a Benavent de Segrià.
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE PREIXANA

Concurs de colles
improvisades en
l’aplec de Preixana.

la colla Amics de la Sardana
d’Alguaire, fruit de l’interès,
per part dels organitzadors,
en continuar ballant sardanes. Aquesta nova empenta
sardanista es va traduir en
l’organització de cursets d’ensenyament sardanista, ballades, sortides i la participació
en altres activitats sardanistes fora de la població.
L’entitat, un cop constituïda oficialment, ha col·laborat en diferents activitats que
s’organitzen en la vila com el
Correllengua, l’abril cultural,
el dia universal de la sardana,
la diada de la Mare de Déu
de Merlí, Onze de Setembre,
les ballades d’estiu, activitats
amb motiu de La Marató de
TV3 i altres esdeveniments.
Els Amics de la Sardana
d’Alguaire també es caracteritzen per la seva participació i implicació en activitats organitzades per altres
entitats sardanistes. Han
ballat a Montserrat, Calella, Salou, Sant Carles de la
Ràpita, davant el monument
a la sardana a Madrid, en la
plaça del Pilar de Saragossa,
en l’Aplec d’Andorra la Vella
i inclús en actes organitzats
a Holanda, Alemanya, Luxemburg o Torí entre d’altres
i sempre, donant suport a les
ballades i aplecs de les nostres
comarques.
Els cursos d’ensenyament
són una constant en l’agenda de l’entitat. Els Merlinets,
colla sardanista alevina i infantil en són el fruit. La colla
ha participat en concursos i
exhibicions. Actualment està
formada per dotze membres
de diferents edats.
L’any 2015, Alguaire recupera la colla La Flor del
Segrià, la qual participa en
el campionat de Colles Sardanistes de les Terres Lleidatanes. L’Aplec de la Sardana
se celebra el primer dissabte
del mes de setembre amb ballades de tarda i nit, acompanyat del sopar de germanor i
el concurs de fotografia.
A Alguaire li han dedicat
tres sardanes: El Santuari de
Merlí, El nostre Joan i Recordant Lladonosa. Ester Llovera és l’actual presidenta de
l’entitat la qual compta amb
160 socis.

