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DE TOTS SANTS

Reconeixement aL SARDANISTA
PERE BUXEDA i CASADESÚS



PERE BUXEDA i CASADESÚS

Un any més ens retrobem en el ja tradici-
onal concert de tardor, per tal de celebrar 
una festa ben nostra, com és la castanya-
da i la festa de Tots Sants. Tenim el nostre 
paisatge i boscos tenyits de colors ocres 
i vermells, un bonic espectacle que ja ens prepara per a l’hi-
vern que s’acosta. Les hores de sol es van escurçant i deixen 
pas a les llargues vesprades i nits de l’escalfor familiar, un 
bon temps per llegir i escoltar bona música.

I és el marc que hem triat per oferir-vos aquest concert de 
bona música, que esperem que una vegada més el pugueu 
gaudir plenament, cosa que ens complaurà molt.

Com ja fa trenta anys, dediquem cada any el concert a un 
ripollès, un músic, una entitat que tingui relació amb Ripoll o 
bé amb la Sardana.

Aquest any la persona que rebrà el reconeixement és en 
PERE BUXEDA i CASADESÚS.

És soci de l’Agrupació Sardanista de Ripoll des del juny de 
2007, i membre de la junta de la mateixa com a vocal des 
del 10 de març del 2010. Molts anys treballant per a la sar-
dana i totes les feines que això comporta, com preparar les 
ballades, posar cadires, estar al cas de les cobles, vendre 
números i un llarg etc.

En Pere, juntament amb la seva esposa, la Dolors, han es-
tat els capdavanters dels esmorzars populars del matí de 
l’Aplec, dels quals tots n’hem gaudit.

Per aquesta tasca, llarga i callada, dedicació que estàs fent 
en bé de la nostra dansa i la cultura catalana, moltes i moltes 
gràcies i que per molts anys pugis seguir treballant per la 
nostra dansa, la SARDANA.

Pere, moltes felicitats!!!


