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ADHERITS A

INSTITUCIÓ
OBRA DEL BALLET POPULAR

www.obp.cat

a Montserrat

Diumenge 18 d'octubre de 2020

A LES 11.00 HORES, A LA BASÍLICA,
MISSA CONVENTUAL
L'Obra del Ballet Popular adreçarà
paraules de presentació als assistents.

unes

A LES 12.15 HORES, A LA PLAÇA,
CONCERT AMB LES COBLES CIUTAT
DE GRANOLLERS I CIUTAT DE GIRONA
CGR Dansa de l'Ofrena

L. Moreno Pallí

CGR Els Degotalls

R. Castells

CGI Violetes

J. Ventura

CGI A Montserrat

A. Pérez Moya

CGR Cantant l'amor

J. Vicens 'Xaxu'

CGR Als peus de la Verge

C. Saló

CGI Girona a la Verge de Montserrat J. A. López

Salutació
Com mana la tradició i entrada la tardor, l’Obra del Ballet Popular organitza la Trobada Sardanista
a Montserrat. Des de la nostra Institució i malgrat la Covid-19 que ens fa viure uns moments
complicats, no hem volgut deixar perdre l'ocasió de citar-nos a Montserrat el tercer diumenge
d’octubre, un any abans de complir el nombre rodó de les 70 edicions.
Per garantir però la seguretat i el bon desenvolupament de l'acte, l'hem hagut de reformular. Per
primer cop en molts anys, la Trobada no comptarà amb una ballada de sardanes però en canvi
gaudirem d'un concert, que de ben segur serà especial, perquè fa molt de temps que no se citen a
Montserrat dues cobles alhora.
És per a mi un orgull poder organitzar aquesta festa i comprovar que any rere any sardanistes
d’arreu de Catalunya ens acompanyeu a Montserrat amb la sardana com a nexe comú d'unió.
Per això compto que un cop més, aquest diumenge 18 d’octubre ens retrobarem a Montserrat,
primer a la Missa conventual on recordarem els que ja no hi són i a continuació, gaudirem d'un
esplèndid concert fins a l'hora de dinar.
De ben segur que serà especial, no hi falteu, us hi esperem.

Juli Peinado i Sánchez
President de l'Obra del Ballet Popular

CGI Flors a la Moreneta

R. Viladesau

CGR Rosa de Sant Jordi

F. Martinez Comín

CGR L'Estaca (Glosa)
CGI Montserrat

L. Llach / D. Gasulla
V. Bou

CGI Portbou sardanista

J. Coll

CJ

És la Moreneta

A. Carcellé

CJ

La Santa Espina

E. Morera
Direcció: Joan Gómez

Presentació: Montserrat Clapés

Notes d'interès
Per assistir al concert es recomana
reservar lloc per correu electrònic a
obradelballetpopular@gmail.com indicant,
nom i cognoms, DNI i telèfon.
Per assistir a la Missa conventual, cal
reservar seient a través de la web
https://abadiamontserrat.cat/reserves/ un
màxim de 6 seients per petició.
Per tal d'evitar aglomeracions, no se
celebrarà l'acte institucional al Mur de
Pep Ventura, però podrà visitar-se
individualment a qualsevol hora.

