Una de les activitats més tradicionals de Mollet arriba amb l’esclat del bon temps.
Temps propici per sortir a ballar sardanes i fer-ho en un aplec que des dels seus inicis
congrega colles amigues de les colles sardanistes de la ciutat. El dia del Treball, l’U de
Maig, un punt ben central de la ciutat com és el parc de Can Mulà s’omplirà, un any
més, d’una música estimada, familiar, esperada, que és la de les cobles que fan dansar
balladors i balladores, amb el cos i amb el cor. Un ball que comença amb uns balladors i
balladores que es donen les mans, per construir junts una bella dansa que simbolitza
l’esforç del que es pot aconseguir quan treballem junts. Aquesta activitat, arrelada des
de fa 77 anys a la nostra ciutat, és una activitat que esperem, que ens agrada viure,
perquè ens alegrem de la vitalitat d’un ball com és la nostra sardana.
Novament Mollet acollirà un dels aplecs més importants del calendari sardanístic i ho és
per l’entusiasme, la dedicació i l’amor a una dansa tan nostra de l’entitat Tradicions i
Costum, que treballa incansablement per fomentar i difondre la sardana. Un any més, la
música de les cobles s’estendrà per tot el parc i pel centre de la ciutat. Ballarem
sardanes, seguirem honorant i difonent el patrimoni cultural que ens han deixat els
nostres mestres Suñé, Catafau, Solà, Boix, Corominas, entre molts d’altres.
Mollet torna a preparar-se per viure una festa que honora la nostra dansa, en una diada
en què conviuen l’oci, la cultura i la identitat. Donem un any més la benvinguda a
balladors i balladores i acollim-los tal com ho fem sempre: amb alegria, amb ganes de
moure’ns i gaudir de la bona música.
Aquest Aplec no seria possible sense el compromís i la dedicació dels conciutadans que
s’apleguen al voltant de l’entitat Tradicions i Costums. Els agraeixo de nou, i de manera
efusiva, aquesta feina i aquest entusiasme. Perquè és gràcies a la seva dedicació que l’1
de maig tornarà a ser un dia en què tot l’estol de balladors i balladores que arriben a la
nostra ciutat se sentiran molt ben acollits, gaudiran d’un dia esplèndid i compartiran
amb nosaltres l’orgull de la ciutat per la sardana i la nostra cultura.
Us desitjo un molt bon aplec 2019!
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