
Ctra. de la Guixa, 10 - VIC
Tel. 93 883 26 51

* Es podran adquirir els tiquets del dinar (preu: 20€) a l’Ajuntament de Tona, fins al dia 24 de maig (aforament  
 limitat  a 100 persones). 

** En el decurs del ball, l’Esbart vendrà entrepans perquè puguem sopar.

• La festa la patrocina l’Ajuntament. La banda i la medalla de la roseraire major, és patrocinada per García Joiers.

• Demanem als pares que es posin d’acord amb les entitats que guarneixen carrosses per tal de poder pujar-hi  
 els seus fills. Recordem que les carrosses sortiran del carrer Joan Lluçà.

• L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa si les circumstàncies ho exigeixen.

• En cas de mal temps, els ballets i l’Aplec es faran al pavelló.

• Durant l’Aplec hi haurà servei de bar.

NOTES

Les roses que us portem, Verge Maria,
són roses que hem collit aquest matí.
Han esclatat quan apuntava el dia,
i es marciran quan el veuran morir.

Com tot el del món,
les flors també són
de poca durada.
Preneu-ne, si us plau,
sa flaire suau,
mareta estimada;
i en prova d’amor, dins del nostre cor
planteu-hi un esqueix d’eterna brotada. 

LES ROSERAIRES A LA VERGE
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Josep Cruells i Martí, Aplec de 1949



A 1/4 de 12, al jardí de l’espai Muriel Casals, representació del conte de l’Aplec, a càrrec 
del grup jove del Tona 78 Talia.

A les 12, al jardí de l’espai Muriel Casals, PROCLAMACIÓ DE LA ROSERAIRE MAJOR 
d’enguany, Anna Cussó i Torner i del TRAGINER MAJOR Albert Mombiedro i Boneu i tot se-
guit, CRIDA DE L’APLEC, a càrrec de M. Dolors Feliu i Torrent, que serà presentada per Dolors 
Casacuberta i Camps, membre del grup de l’ANC de Tona amb assistència de les autoritats 
locals, encapçalades per l’alcalde Il·lm. Sr. Amadeu Lleopart i Costa. En finalitzar l’acte, també 
a l’Espai Muriel Casals, SARDANES a càrrec de la cobla Vila d’Olesa i REFRIGERI POPULAR.

A les 2 de la tarda, a l’Espai Muriel Casals, dinar popular*.

A les 2/4 de 6, a la plaça Major, SARDANES a càrrec de la cobla Vila d’Olesa. 

A les 2/4 de 7, GRAN DESFILADA DE CARROSSES en honor de la Roseraire i Traginer Ma-
jors amb la participació dels bastoners, grallers i la colla gegantera de Tona.

En acabar la desfilada, a la plaça Major, ball i festa amb l’Esbart, bastoners, els gegants i 
capgrossos, ballada popular de les Gitanes de Rubí i acabarem amb música i danses i el 
correfoc de La Colla de Diables de Tona**.

En cas de mal temps, traslladarem aquests actes al pavelló.

A l’entrada de fosc, al puig del Castell, GRANS FOGUERES per anunciar l’Aplec a tota la Plana.

(Donada l’especial situació de sequera, quedem a l’espera dels permisos corresponents)

L’Aplec d’enguany coincideix amb les eleccions municipals del diumenge 28 de maig. Com que la 
Sala de La Canal ha estat designada col·legi electoral, hem traslladat els actes del diumenge al matí a 
l’Espai Muriel Casals, i l’inici de la desfilada de carrosses sortirà des del carrer Joan Lluçà.

Per a la Crida de l’Aplec li ho vam demanar a la Maria Dolors Feliu i Torrent, presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana, i de seguida ens va dir que sí. Per presentar-la, la Comissió de l’Aplec va pensar en 
una membre de la delegació a Tona de l’ANC, i serà la Dolors Casacuberta i Camps qui ens ho farà.

La Roseraire Major, escollida com ja és habitual pels nois de l’Esbart, enguany és l’Anna Cussó i Torner, acom-
panyada pel Traginer Major, l’Albert Mombiedro i Boneu, a qui han triat les noies del cos de dansa de l’Esbart.

La vostra assistència als actes programats pels dos dies de l’Aplec i les senyeres als balcons faran, de 
ben segur, un cop més, que sigui la festa més reeixida del nostre poble. Us hi esperem!

La Comissió

A les 8, a la plaça Major, CONCENTRACIÓ DE ROSERAIRES I TRAGINERS, que passaran a 
recollir les roses.

A les 9, la roseraire major i les colles de roseraires i traginers sortiran de la plaça Major cap 
a l’ermita de Lurdes.

A 2/4 de 10, a l’ermita de Lurdes, MISSA, solemnitzada pel Cor parroquial, BENEDICCIÓ DE 
LES ROSES, REPARTIMENT DE LES ROSES BENEÏDES I CANT DELS GOIGS. 

A les 10, a la plaça Major, 39è CONCURS DE RAMS I CENTRES FLORALS. Recepció dels 
rams entre les 10 i les 11.

Modalitats: 

• Flors de jardí: centres i rams de mà
• Flors de bosc: centres i rams de mà
• Rams o composicions artístiques: tot tipus de flors i elements naturals.

Els rams que estiguin fets amb flors de jardí i de bosc barrejades, ja siguin centres o rams de 
mà, concursaran en la modalitat de rams artístics.

A 2/4 de 12, a la plaça Major, tindrà lloc el repartiment de premis del concurs de rams.

A les 12, a la plaça Major, RECITAL DE BALLETS a càrrec de l’Esbart Dansaire Castell de 
Tona, amb acompanyament musical de la “COBLA SANT JORDI-CIUTAT DE BARCELONA” 
dirigida per Joan Gómez, i de la colla de Flabiols de l’AMPA de l’EM de Tona.

 

A 1/4 de 5, l’ermita de Lurdes restarà oberta per aquells que hi vulguin fer una visita a la 
Mare de Déu.

A 2/4 de 5, al pla del Castell,

APLEC DE SARDANES
amb les cobles:

SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA 
CIUTAT DE GIRONA

28 MAIG / DIUMENGE DE PENTECOSTA

29 MAIG / DILLUNS DE PENTECOSTA

Matí

Tarda

Nit

Matí

Tarda

INVITACIÓ AL 79è APLEC

PROGRAMA


