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2012 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS

Memòria d’activitats
Relació d’actes celebrats a Granollers el 2012 organitzats per l’Agrupació
Sardanista Granollers en conveni amb l’Ajuntament de Granollers.
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4 de Febrer: Exhibició Mitja Marató.
La troca (12:00 a 13:00).
En motiu del lliurament de dorsals per a la Mitja Marató, es celebra un matí ple
d’actuacions a la Troca. La Colla Àgora hi pren part ballant 3 sardanes de
lluïment amb la samarreta d’en Toti Vinardell el qual és homenatjat després de
la seva sobtada mort.

25 de Febrer: Assemblea General Ordinària de socis.
Casa de Cultura (18:00 a 20:00)
S’aprova la memòria de l’any anterior i els actes per
aquest 2012, per unanimitat, en presència de 15 socis de
l’entitat. El nou local de la Casa de Cultura és ideal per a
aquest tipus de trobada.
Aquest any, tot i tenir 4 baixes en el nombre de socis,
l’Albert Mallol ha aconseguit l’alta de 5 nous socis a
diferents quotes. Aquest any finalment es farà la ballada
enllaunada pel mes de juny.
Es parla de la retallada que ha dut a terme l’Ajuntament a
les entitats però també de la bona gestió de l’Agrupació a
l’hora de llogar a la Principal de la Bisbal per a l’Ascensió.
Ens falta gent jove i cal endegar un pla per a tenir-los
amb nosaltres a la Junta.
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Hem decidit en Junta recolzar la candidatura de Joaquim Rucabado com a nou
president de la Federació Sardanista de Catalunya, el qual és escollit en sessió
plenària el dia 17 de març.
25 de Març: 64è Concurs de Colles Sardanistes.
La Porxada (11:30 a 14:00).
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.
Com cada any pels voltants de Sant Josep es
celebra a Granollers el Concurs de Colles
sardanistes vàlid pel Campionat de Catalunya.
Les aportacions segueixen estancades (molts
comerciants ens donen l’esquena) però
sembla aturada la negativa d’alguns a
recolzar-nos.
Aquest any les colles es desperten d’hora
havent de tancar la inscripció pràcticament
l’endemà de l’anunci al diari però, com
sempre, es van anul·lant les peticions.
Finalment s’han acceptat un total de 23 colles
(9 grans, 8 veteranes, 2 juvenils i 4 alevins).
Canviem el proveïdor de so un cop més
buscant el proveïdor més econòmic. Aquest
any hem donat la participació a SONO Estudi
que està representat per en Silveri Vilà. Ha
estat una bona escollida.
El dia es desperta assolellat i La Porxada es
vesteix de gala per tornar a rebre la competició
sardanista després que l’any passat la pluja
ens ho va impedir.
La Cobla Sant Jordi ens fa una interpretació acurada de totes les peces
seleccionades i el nivell de les colles és excel·lent per les alçades de la
temporada. En la categoria de colles grans s’han aplegat les millors colles del
bàsic d’Honor, cosa que es nota en la quantitat de gent que admira les
evolucions de les mateixes, sobretot en la sardana d’E.Ortí Tot dibuixant
carícies.
L’Alba Barnusell, en Ricard Sauri i l’Esteve Bassa fan el lliurament de premis.
El programa que s’interpreta homenatja a J.Leon (que fa 60 anys el 2012),
J.Molina (que en fa 50) i E.Ortí com a membre destacat de la cobla.
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Galop entrada

A la festa

J.Vilà

1a Lluïment

Per això t’ho dic

E.Ortí

2a Lluïment

Cardedeu, cinc lustres

J.Leon

Final Juvenils

Torroella 1884

J.Molina

Final Grans

Tot dibuixant carícies

E.Ortí

Revessa

Les diferències no enganyen

J.M.Paños

Germanor

Ginesta florida

J.León

Passeig sortida

La filla del bosc

L.Tatché

Públic

Xaloc

J.Molina
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Les classificacions són les següents:
ALEVINS
1.- Trapelles
Sabadell
2.- Terrabastall
S. Vicenç Horts
3.- Trèvol
Vic
4.- Petits laietans
Barcelona
VETERANS
1.- Ressò
Sabadell
2.- Sabadell
Sabadell
3.- Arraona
Sabadell
4.- Dansaires de Maig Barcelona
5.- L’estelada
Vic
6.- Núria
Manlleu
7.- Entre boires
Vic
8.- Sempre laietans
Barcelona

JUVENILS
1.- Cabirols
Sabadell
2.- Antaviana jove
Tordera
GRANS
1.- Violetes del bosc Barcelona
2.- Mare Nostrum
Barcelona
3.- Tarragona dansa Tarragona
4.- Maig
Barcelona
5.- Mirant al cel
Sabadell
6.- Horitzó
Barcelona
7.- Encís
Manlleu
8.- Montseny
Vic
9.- Laietans
Barcelona

La revessa (16 x 50) de Joan Manuel Paños s’anomena Les diferències no
enganyen i ‘han resolt 4 colles. Les guardonades han estat Sempre Laietans,
Horitzó, Mare Nostrum i Encís (la Maig no la va repartir correctament).
23 d’abril: Ballada de Sant Jordi.
La Porxada (18:30 a 20:30)
Cobla Ciutat de Girona.
Aquest any la ballada de Sant
Jordi s’escau en dilluns.
Enguany de nou hem tingut
una ballada molt reeixida
gràcies al temps i, sobretot, al
canvi d’ubicació d’algunes
parades de llibres i flors que
han estat traslladades a la
carretera deixant l’espai de la
plaça més lliure.

PROGRAMA
Bona llavor
Les cabanyes entre vinyes
Cara al mar
En Nela i el gat vell
Aniversari daurat
El pantà d’Oliana
Lola riallera
Renoi, quina festa
Breda, tututs i olles
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C.Saló
J.Feliu
S.Dabau
P.Marons
M.Artiaga
F.Juanals
j.Sagrera
R.Vilà
C.Rovira

18 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).
Plaça de l’església (18:00 a 19:30)
Cobla - orquestra La Principal de la Bisbal.
Aquest any la pròpia ASG ha estat l’organitzadora de l’acte trucant directament
amb la cobla (ho ha fet la Fina Pou). El format de ballada, concert i ball es va
imposant any rera any. Aquest cop la ballada esta composada per 6 sardanes
de 7 tirades.
El concert omple sense discussió la Porxada d’assistents totalment a favor des
de l’inici i el ball representa el final d’una jornada plena de música catalana en
un format que ha esdevingut ja un èxit per la ciutat.
PROGRAMA
Els ocells et canten

C.Saló

L'aplec
El pla de l'amor

F.Riumalló
J.Culubret
R.Viladesau
E.Sans
P.Marons

El meu poble
Sardana de les bruixes
L'ermita dels àngels

Del 25 de maig al 13 de juliol: VII Curset/taller de sardanes
Plaça de l’església (20:45 a 21:45)
Enguany el curset de primavera-estiu arriba a la
7a edició. De nou amb la col·laboració de Gran
Centre (tot i que sens l’empenta d’abans) a la
plaça de l’església que tot i que ha esdevingut
un lloc ideal per a fer-lo, la presència de skaters
ha deslluït la participació.
Com sempre la participació de la Núria Nadal,
l’Ona i Neus Pascual i en Francesc Escarmís
exercint de monitors esdevé un encert per a la
bona realització del curset.
L’equip de so del GRA ens serveix un altre cop
per sonoritzar-lo durant els divendres que duri el
taller.
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Aquest any però ens hem trobat amb 2 noves dificultats: per un cantó
l’esmentada presència de joves amb patins que impedeixen una lliure utilització
dels espais i un parell de concerts a dintre el Gra que ha dificultat molt la bona
escolta de les sardanes. De fet una sessió ha calgut suspendre-la.

2 de Juny: Ballada enllaunada.
La Porxada (19:00 a 21:00)
Un dissabte calorós a les 7 de la tarda, a la Porxada es programa finalment una
ballada enllaunada en la que es posen sardanes mitjançant l’enregistrament de
les mateixes. Segueix essent Sono estudi l’encarregat de sonoritzar-ho.
A la plaça s’apleguen tres rotllanes de balladors, més els passavolants
habituals. Tots els dansaires queden satisfets per l’experiència cosa que farà
replantejar-nos aquest tipus d’actes més sovint. El so de les sardanes permet
omplir la plaça de música amb una qualitat prou destacada (a voltes una mica
lent el compàs). La sardana repetida s’ha fet repetint el darrer contrapunt de
Prada de Conflent.
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PROGRAMA
Cinquanta anys
Desig particular
Dintre el galliner
Fa 100 anys
L’agulla del Castell

P.Chamorro
E.Ortí
A.Barnés
C.Santiago
A. Mas Bou

Mar de Palamós
Noces d’or a Badalona

F.Mas Ros
J. Paulí

Pels 3 del rom cremat
Prada de Conflent

J. Velasco
R.Picamal

29 de juny: Revetlla sardanista.
Plaça Perpinyà (21:00 a 23:00)
Cobla Sabadell
Durant la celebració del curset preparem cada any una revetlla sardanista on, a
banda de les 7 sardanes de rigor, oferim coca i beguda per als assistents de
forma gratuïta.
PROGRAMA
Garbet

N.Paulís

La festa de Sant Martirià
Platí a Sant Sadurní

C.Saló
M.Artiaga

Sisè sentit
Cantant l’amor

Ll.Alcalà
Xaxu

Sant Pol, quina hora és?
Puntejaires de Bonpàs

J.Leon
R.Picamal

Festa anyal
Oriola

J.Ma Soler
F.Mas Ros
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Com ja passa en altres ocasions, les 25 coques, les 24 ampolles de cava, les 2
Fantes de llimona, de taronja i Coca-coles s’han exhaurit fruit de la quantitat
d’assistents a la ballada que ja és un referent a Granollers.

13 de juliol: Final curset.
Finalment s’acaba el curset amb el lliurament de diplomes a tots els assistents,
cosa que ha estat realitzada pels propis monitors.
S’han repartit un total de 20 diplomes, una mica menys del que venia essent
habitual darrerament. Cal veure com ho podem fer per potenciar-lo ja que les
sardanes el divendres el vespre són una referència a la plaça de l’església. Es
clar que tenim uns repetidors que no fallen però haurem de reinventar alguna
cosa per incrementar-ne la participació.

.
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14 de Juliol: 63è Aplec de Nit.
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30)
Cobles Mediterrània, Sant Jordi i Jovenívola
Un altre Aplec. Aquest cop el número 63 de la sèrie.
Com sempre, els mitjans de comunicació locals (El
Rengle) es fan ressò d’una jornada sardanista plena
de música de cobla a la nostra ciutat.
Les cobles Mediterrània, Jovenívola i Sant JordiCiutat de Barcelona ens fan costat en aquesta diada
com l’any 2011. Tornem a tenir la companyia de
Sono estudi per il·luminar el parc i sonoritzar-lo.
Exit sense precedents ja que al Parc Torras i Villà
no s’hi cap i l’hem omplert d’afeccionats a la
sardana. Ens hem quedat sense taules per acollir a
tots els dansaires que s’hi han aplegat. La
butisardana ha funcionat com sempre (gairebé 400
botifarres venudes) i la rifa del pernil i la panera de
fruita ens han permès sufragar part de les despeses.
De fet és l’any amb majors guanys assolits.
Hem fet algun canvi en el galop (ara les colles
passen pel mig i es desplacen cap als costats de
l’escenari alternadament per evitar embussos al
final) i en el repartiment dels lots (els donem amb
una caixa per colla per evitar el donar-ho a ma amb
tots els enrenous que això suposava fins ara).

Com sempre la regidora de cultura A. Barnusell i l’alcalde J. Mayoral ens han
acompanyat donant suport a l’Aplec.
La sardana incògnita enguany ha estat Somni de M.S.Puigferrer encertada per
la majoria dels participants. El concurs de colles improvisades amb un total de
16, l’han empatat 2 colles que fins ara no havien participat (Lluna de mitjanit de
Osona, Maresme i el Vallès i Anella de dansaires del Baix Llobregat), essent la
tercera classificada la Internacional de Tot arreu. També enguany hem tingut la
presència d’una colla infantil, gràcies a la col·laboració de la Consol i en
Lambert Latorre.
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El programa seleccionat (amb sardanes de 10 tirades excepte la de lluïment)
per enguany que ha sofert un canvi de darrera hora ja que no hem pogut
localitzar La gran il·lusió, és el següent:
Lo Miquel del Guinardó

J.Paulí

A la meva mare

J.Grivé

Petita ofrena

F. Mas Ros

Al·legoria (lluïment)

J.Albertí

Oca amb naps (lluïment)

R.Viladesau

La tertúlia (lluïment)

C.Saló

Re(10) us jove

C.Santiago

Poncellina

J.Saderra

Joves triomfants

Ll.Alcalà

De Sant Feliu a S’Agaró

V.Bou

Somni (Sardana incògnita)

M.S.Puigferrer

Anna i Vadó

M.Timón

A la festa (galop)

J.Vilà

Sardanes a Mollerussa (Sardana lluïment)

J.Capell

Ofrena a l’amic Saumoy

J.Auferil

Palafrugell i Tamariu

C.Saló

L’Aplec de Granollers (Conjunt)

F.Camps

Palafrugell i Tamariu ha estat rebuda amb tan entusiasme que finalment s’ha
repetit.
Cal destacar la nodrida representació de l’Espai La Caixa amb 2 colles per ferne un total de 16 (dues més que el 2011) que omplien el parc de gom a gom.
Abans del concurs han fet un galop d’entrada de presentació de totes les colles
i al final de l’aplec tothom s’ha endut el lot donat per Coaliment.
En definitiva, un acte que va a més i del que caldrà veure com el fem sostenible
en els propers anys per poder-lo fent més gran si cal. Es conclou que la
participació dels butifarreros és fonamental per la festa així com els
recolzaments del so/llum (SONOESTUDI), l’habilitació dels sanitaris, el convit a
cava i la recollida de taules i cadires (DIMAS).
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FOTOS APLEC
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26 de juliol: Ballada de Santa Anna.
Plaça de la Caserna (19:00 a 21:00).
Cobla Premià.
La Festa de Santa Anna és un fidel reflex de la celebració popular d’una diada
festiva a la plaça de la Caserna on els que realment hi viuen i treballen (Layon,
Llibreria Santa Anna...) la fan realitat un any rera l’altra.
Com habitualment, una jornada sardanista plena de dansaires i oients amb
galetes i beguda per a tothom.
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PROGRAMA
Per tu Rita

Puigferrer

Colometa

R.Viladesau

Capital del cava

J.Lázaro

Sardana curta

N.Paulís

Dolces carícies

P.Massats

Petits laietans

J.J.Beumala

El saltiró de la cardina

V.Bou

Badalona

F.Mas Ros

L’amic Vernet

R.Vilà

FESTA
MAJOR
2012
25
D’AGOST
AL
2
SETEMBRE
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31 d’agost: Ballada de Festa Major
La Porxada (18:30 a 20:30)
Cobla Lluïsos.
Una de les ballades més reeixides ja que per la FM tothom és al carrer. Hem
disminuït el nivell de la cobla però això no ha impedit l’afluència de personal.
Tot i amb això, cal veure si la tria ha estat prou correcte.
El nombre d’anelles formades al voltant de la plaça ha estat gran la qual cosa
fa que els espectadors (també molt nombrosos) hagin estat atents a les
evolucions de les mateixes. Una audició que fa gran la Sardana a Granollers.
PROGRAMA
Girona, ciutat pubilla
Puigferrer
Aigua Gelida
R.Viladesau
Prada Ripoll
R.Picamal
El rei de casa
J.Paulí
Refilets de pastor
E.Sans
Destapem els 60
J.J.Beumala
Roca Ventosa
J.Bonaterra
Els gegants de Prats
J.Coll
Els tres castells
F.Mas Ros
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1 de setembre: Ballada de Festa Major.
Plaça Can Trullàs (18:30 a 20:30)
Cobla Ciutat de Mataró.
Una altra ballada plena d’èxit on es respira de nou l’ambient de Festa Major.
Definitivament a Can Trullàs s’està molt millor que a Les Olles. Hem hagut de
fer espai entre les cadires ja que de nou les anelles han estat molt nombroses.
La cobla escollida avui és considerablement millor que la del divendres tot i que
el pressupost és pràcticament el mateix. Caldrà tenir-ho en compte per altres
ocasions.

Tota una història
Placidesa
Fadrinalla
Sis de set
Amics del refugi
Jorn alegre
En Xampinya petit
Les ninfes del llac
Llavaneres

C.santiago
Ll.Albert
P.Massats
E.Ortí
J.Paulí
J.Serra
E.Gratacòs
J.Coll
F.Mas Ros

La valoració de les ballades de Festa Major no pot ser d’altra forma que
positiva. Recuperem balladors que no solen venir a les audicions habituals, hi
ha molts badabadocs escoltant la cobla, els dansaires perden la vergonya i es
generen rotllanes a dojo... Per tant, cal potenciar aquestes audicions perquè
18/39

ens són beneficioses com a entitat organitzadora. Potser l’única cosa que ens
manca és una mes gran conjunció amb els blancs i els blaus perquè també es
facin seves les nostres ballades.
11 de setembre: Ofrena Floral per la Diada.
Plaça 11 de setembre (11:00 – 12:00).
Anualment es realitza l’Ofrena floral a la Plaça 11 de setembre
conjuntament amb les altres entitats, partits polítics i
agrupacions esportives de la ciutat. Aquest dia la plaça es
vesteix de gala per atendre l’homenatge patriòtic.
Aquest any, a banda de les habituals associacions, el cor mixt
dels Amics de la Unió han interpretat algunes peces d’arrel
catalana que incloïen País petit de Lluis Llach finalitzant amb
Els segadors seguit de tot el públic assistent.
Destaca la presència de l’ASG amb la ballada del carrer
Ricomà al migdia del dia 16 de setembre. Aquest any el Sant
de Barri del carrer Corró no es fa perquè la Junta ha plegat.
16 de setembre: Ballada Carrer Ricomà.
Carrer Ricomà (12:00 – 14:00)
Cobla Iluro
PROGRAMA
La festa de Sant Martirià
Mimosa
Palamós ciutat pubilla
Sis de set
En Nela i el gat vell
Els millors anys
Mil·lenari de Santiga
Nostre casal
Estimada Montserrat
Un matí assolellat per realitzar la ballada
del carrer Ricomà enmig de la celebració
del seu Sant de Barri.
Els veïns participen activament de la Festa,
que inclou una arrossada, que es fa al mig
del carrer sense massa espai, i la música
de cobla sona gairebé fins la plaça de la
Corona.
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C.Saló
V.Bou
R.Viladesau
E.Ortí
P.Marons
M.Artiaga
C.Santiago
Xaxu
R.Vilà

Es formen anelles sota de les tires de color penjades al bell mig del carrer.
21 d’octubre: Concert de Cant Coral amb Cobla.
Teatre-auditori (19:00 – 21:00).
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.
Cor de Cambra de la Diputació de Girona
Cor de Cambra de Granollers
Ens tornem a vestir de gala per assistir a un concert en majúscules al Teatreauditori. Aquest cop combinant cor i cobla aprofitant els actes de
commemoració del 135 aniversari de la societat coral Amics de la Unió de la
nostra ciutat.
El programa que es presenta combina peces de cobla, de cor i d’ambdues
formacions plegades buscant la conjunció entre modernitat i classicisme en
cada obra seleccionada. L’entusiasme en la preparació per part dels dos cors i
la cobla avala un concert d’alta qualitat.
Hem omplert pràcticament ¾ de la platea. La cobla ha tornat a demostrar la
seva gran vàlua amb la sardana de Marc Timon, autèntic geni dels nostres dies.
Pel que fa a les peces de cor i cobla a banda de la Marinada (espectacular en
la seva execució) cal destacar la Cançó de l’instant d’en Josep Vila Cassañas i
Sant Joan que ens recordava a Josep Ma Ruera i el llegat que ens ha deixat.
PRIMERA PART
Eduard Toldrà
Josep Vila Cassañas
Manuel Oltra
J.Ma Ruera
Josep Saderra
Manuel Oltra

ATZAVARES I BALADRES (Cobla)
CANÇÓ DE L’INSTANT
L’ORENETA DE QUERALT
SANT JOAN (Cor)
MARIA DE LES TRENES
LA BIRONDO
SEGONA PART
LA SARDANA DE L’ABRIL (Cor)
SANT MARTÍ DEL CANIGÓ
SANT JORDI TRIOMFANT
EL SOMNI DE LA PRINCESA NERIDIA (Cobla)
MARINADA
LA FONT DE L’ALBERA

Rafael Ferrer
Pau Casals
Francesc Pujol
Marc Timon
Antoni Pérez Moya
Enric Morera

Bis: L’Empordà (E.Morera)
Al final després dels aplaudiments han tornat a interpretar la peça d’A.Pérez
Moya.
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28 d’octubre: 40è Festival Sardanista
La Porxada (11:30 - 13:30).
Cobla Premià.
Un any més, i gaudint d’un dia plenament assolellat tot i que fa fred, ens tornem
a trobar a la Porxada. Hem convidat a gent de fora de Granollers per fer la
Festa més gran i hem aconseguit formar fins a 8 anelles (Àgora, Som i serem,
La Porxada, Els de Montmeló, Centre de la Caixa, La Caixa 1 i la Caixa 2
participant alguns membres de la colla Ressò de Sabadell com l’any passat).
La quantitat de gent ballant la sardana de germanor confirma una alta
participació.
La cobla enguany no està massa bé (cal pensar en millors intèrprets en un
futur) tot i que el repertori és absolutament genial. La sonorització de nou amb
Sonostudi garanteix també una plena escolta de les elocucions de la Lali
Diumaró, que com és habitual fa de presentadora.
De nou es demostra la versatilitat de la diada que cal no tan sols mantenir sinó
que potenciar. L’obsequi d’enguany és un imant amb l’anagrama de l’ASG per
a penjar a la nevera.

21/39

PROGRAMA
Ja fa 10 anys
Colometa
Santfeliuenca
Els ocells et canten
Petita ofrena
Vigatana
L’ermita dels angels
A la Festa (galop)
Mirambell (Sardana lluiment)
En Ton Paleta (Sardana germanor)

J.León
R.Viladesau
M.S.Puigferrer
C.Saló
F.Mas Ros
J.Saderra
P.Marons
J.Vilà
V.Bou
F.Vilaró

17 de Novembre: 2a ballada enllaunada.
La Porxada (18:00 – 20:00)
Segona ballada enllaunada a La Porxada. Aquest cop coincidim amb un acte
que fa la ANC que fa encara mes participatiu l’acte. S’acosten les eleccions i
els actes polítics o semblants es succeeixen constantment. La gent sembla que
comença a acceptar aquest tipus de trobades com habituals a causa de la crisi.
Tots els dansaires destaquen la possibilitat de seguir ballant malgrat no
disposar de cobla. L’any 2013 seguirem fent alguna de les ballades usant
aquest format.
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PROGRAMA
Cant mil·lenari
Noces d’or a Badalona
Banyuls 2000
Anna Maria
50 anys
L’amic Vernet
Tres violes
Desig particular
A l’ombra de la rectoria
Abril a Palamós

Martí de Joan
J.Paulí
R.Picamal
D.Viladrich
P.Chamorro
R.Vilà
D.Estanyol
E.Ortí
J.Ll.Moraleda
M.Artiaga

ANELLA (Gener, Abril, Juny i Octubre)
Finalment, i com és habitual també, l’ASG edita els 4 butlletins trimestrals
ANELLA que es reparteixen entre els socis i tota la gent vinculada a la revista
(Pobles col·laboradors, músics, sardanistes...). Enguany l’ANELLA ha dedicat
les seves portades als aniversaris de Jordi Molina i Jordi Leon, A en Francesc
Mas Ros que enguany es compleix el centenari del seu naixement, a un altre
aniversari com és el del mestre Antoni Ros Marbà mestre molt vinculat a la
figura de JMa Ruera, a l’any Bou (en motiu del centenari) i la darrera al nostre
estimat R.Vilà (també en motiu del cenetenari del seu naixement) qui va
dedicar un munt de sardanes a la nostra ciutat.
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Creiem que, tot i la crisi, estem realitzant un munt d’actes que cal subvencionar
i que ens duen a una activitat anual intensa. No hem perdut protagonisme a les
ballades que hem potenciat gràcies a les enllaunades, el concurs segueix
essent referent, l’Aplec és un èxit i el concert es manté en el seu grau de
qualitat i de audiència que el fan imprescindible en el calendari del Teatreauditori. Potser el retret mes gran enguany és el curset que no ha funcionat
com sempre i que cal repensar per no perdre pistonada.
Així finalitza l’any 2012 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2013
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un
nou conveni.
Novembre 2012

24/39

AGRUPACIO SARDANISTA
GRANOLLERS 2012
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ASSEMBLEA
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES
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BALLADA 23 D’ABRIL
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BALLADA 2 DE JUNY
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REVETLLA SANT PERE
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DIPLOMA CURSET
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APLEC
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BALLADA SANTA ANNA
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FESTA MAJOR
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BALLADA CARRER RICOMA

36/39

CONCERT COBLA I COR
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FESTIVAL SARDANISTA
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SEGONA BALLADA ENLLAUNADA
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