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2016 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 
 

Memòria d’activitats 
 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2016 organitzats per l’Agrupació 
Sardanista Granollers en conveni amb l’Ajuntament de Granollers. El conveni 
es va renovant any rere any prova de la bona entesa entre l’entitat i el 
Consistori. 
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1,2 i 3 de Gener: Els pastorets 
 
Teatre-auditori (19:00 – 20:30).  
 
Com es tradició a Granollers, a principi d’any es celebren Els pastorets de 
Folch i Torras al Teatre-auditori per part de els Amics dels pastorets qui 
apleguen un munt de ciutadans a la platea. Cada any una entitat de la ciutat 
participa durant la representació com a col·laboració. 
 
Enguany, l’ASG ha estat la convidada i 4 parelles de sardanistes de colla de la 
nostra ciutat, antics membres de Terra Aimada, Agora i La Porxada, han ballat 
2 curts i 2 llargs de la Sardana curta de J.Paulí en el decurs de la celebració 
de la boda camperola de Josep i Maria omplint de sardanes la funció nadalenca. 
 

  

 
 
17 de Gener: Concert Cobla 2.0. 
 
Teatre-auditori (18:00 – 19:30) 
Cobla Sant Jordi 
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El diumenge 17 de gener el Teatre-auditori s’ha emplenat de música per a 
cobla pel gust de grans i petits. La Sant Jordi ha fet una demostració de música 
per a cobla amb l’ocupació de l’espai escènic de forma diferent a l’habitual: 
parlant i gesticulant, ballant i interpretant alguna peça com si d’actors de teatre 
es tractés. Hem escoltat sardanes, jazz, funky i un arranjament de música 
catalana. Tot molt ben interpretat. Un encert en la recerca de noves formes 
concertants. Espectacle un pèl curt, pensat també pels més petits, però de bon 
regust per l’audiència de totes les edats. 

 
30 de Gener: Festa Aniversari R.Sauri (75 anys) 
 
Sala Tarafa 
 
En motiu de l’aniversari d’en Ricard, la seva família li prepara una festa-concert 
a la Sala Tarafa a la qual se’ns convida expressament. 
 

 
En Marc Tost i la Mireia Sauri han preparat un petit recital de música clàssica 
en motiu de la celebració del 75è aniversari d’en Ricard. La Mireia exhibeix les 
seves dots de pianista, violinista i cantant mentre que en Marc, a demés de 
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tocar algunes obres a piano, ens convida a cantar algun bolero i la Rosó que 
clou la vetllada, molt emotiva.. 
 

Els convidats (amics, familiars, socis 
de l’ASG...) emplenen la Sala 
Tarafa en la que també s’hi exposa 
un tast de les creacions en ceràmica 
que en Ricard confecciona en el seu 
temps d’oci.  
L’acte finalitza amb una copa de 
cava i les trufes que en Ricard ha 
preparat per l’ocasió. 

 
 
13 de Febrer: Assemblea. 
 
Casa de Cultura (18:00 a 20:00) 
 
Enguany som 13 socis qui passem comptes com cada any del que hem fet, del 
que farem i de l’estat de comptes de l’entitat (completament sanejada). Es 
confirma la bona salut del concurs (torna a estar ple de colles), es fa una 
aposta important per l’aplec (amb la incorporació dels Montgrins).  
 
Entre d’altres, es desmenteix que la Cobla Ciutat de 
Granollers sigui la única que participa amb 
nosaltres i es fa saber als socis que enguany ja 
hem fet 3 actes abans de l’Assemblea (com queda 
reflectit en aquesta memòria).Es demana la 
possible continuïtat en les ballades enllaunades i si 
hi ha algun projecte relacionat amb els cursets per 
als petits. També es comenta l’estat del concert 
Empúries que organitza pel seu propi cost el 
Teatre-auditori. En Bover ens obsequia amb un 
altre vers de Nadal i una foto representativa. 
 
En Ricard ens obsequia amb un conjunt de trufes 
fetes per ell mateix i l’Albert Mallol porta una 
ampolla de cava com a cloenda de l’acte. 
 
 
13 de Març: 68è 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 de la nostra ciutat, vàlid pel Campionat de Catalunya. 
Aquest any hem estat a punt de batre un altre rècord: haguéssim tingut 28 
colles a la Porxada si les dues colles dels Laietans juvenil i alevina s’haguessin 
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quedat inscrites. Al final no ha pogut ser. En tot cas, el nombre de colles 
veteranes ha superat el de colles grans. Programa: 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment Exhortació M.S.Puigferrer 

2a Lluïment 75 aniversari C.Saló 

Revessa Neguit F.Juanola 

Final Juvenils Agost a Calella E.Martí Teixidor 

Final Grans Cordial J.Ventura 

Germanor Núria D.Gasulla 

Galop sortida La filla del bosc L.Tatché 

Públic Dolça Esther Ll.Alcalà 

 
Finalment, doncs, s’han acceptat un total de 26 colles (9 grans, 10 veteranes, 3 
juvenils, 1 infantil i 2 alevines). Encetem una nova sonorització amb en Josep 
Codina i la veritat és que funciona de meravella. 
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El dia neix plenament assolellat. Una quantitat de gent molt gran fent 
d’espectadors fa que a l’hora de la Germanor la Porxada quedi petita per 
enquibir la gran rotllana que es desplega. La Cobla, com sempre, excel·lent. 
En Josep Mayoral i els regidors de l’Ajuntament M.López i A.Sastre donen els 
premis. Els acompanya la Nuri Escudé, president de la Unió de Colles. 
Les classificacions són les següents: 
 

JUVENILS INFANTILS 
1.- Cabirols 
2.- Creixent 
3.- Terrabastall 

Sabadell 
Canet de Mar 
St Vicenç dels Horts 

1.- Trapelles 
2.- Antaviana jove 

Sabadell 
Tordera 

INFANTILS 

1.- Xiroia Barcelona 

VETERANS GRANS 

1.- Sabadell  
2.- Arraona 
3.- Ressò 
4.- Aires gironins 
5.- Joventut sardanista 
6.- Llaç d’amistat 
7.- Aires d’or 
8.- Entre boires 
9.- Trenc d’alba 
10.- Dansaires de Maig  

Sabadell 
Sabadell 
Sabadell 
Girona 
Puig-Reig 
Moià 
Sant Pedor 
Vic 
Girona 
Barcelona 

1.- Mare Nostrum 
2.- Xàldiga 
3.- Riallera 
4.- Mirant al cel 
5.- Antaviana  
6.- Dansaires del Penedès  
7.- Horitzó 
8.- 9 de Novembre 
9.- 1714 
 

Barcelona 
Barcelona  
Vic 
Sabadell 
Tordera 
El Vendrell 
Barcelona 
Barcelona 
Manlleu 
 

 
La revessa (36 x 62) de F.Juanola s’anomena Neguit i l‘han resolt 13 colles: 
Dansaires del Penedès, Horitzó, Creixent, Terrabastall, Aires gironins, Trenc 
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d’alba, Mare Nostrum, 1714, Arraona, Aires d’or, Sabadell, Ressò i 9 de 
Novembre. 
 
La Revista Unió editada per la UCS i el diari ARA Vallès s’en fan ressò: 
 

 
 
2 d’abril: Primera ballada enllunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 – 19:30) 
 
Arran de l’assemblea s’ha cregut oportú tornar a programar un seguit de 
ballades enllaunades amb les següents característiques: 
 
-Dissabtes per la tarda que no comprometin el calendari actual 
-Plaça Maluquer i salvador 
-So a càrrec de Josep Codina i coordinació per part de l’Albert Mallol. 
 
El programa que ha sonat és el següent: 

 

Ramon, aquesta és la teva El dissabte 2 d’abril i puntualment a les 6 de la 
tarda assolellada però amb un vent força 
empipador, s’ha celebrat la primera ballada 
amb èxit (tot i haver després el clàssic 
futbolístic). 2 anelles han ocupat la plaça, 
s’han escoltat les peces sense interrupció i 
amb un parell de minuts de descans. Hem fet 
una rotllana de germanor al final amb tots els 
assistents.  

Record de Palamós 
Refilets de l’avi 
Regal de reis 
Remors de Palamós 
Repuntejant 
Rovellons i pinetells 
Romesco colomí 

Saltant les roques 
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3 d’abril: Curs de sardanes amb Pas al pas. 
 
L’aplegador de La Troca (17:00 – 20:00) 
 
Pasalpas ha demanat la realització d’un curs de sardanes a l’Aplegador. Per a 
tal fet la Nuria Nadal i en FX Escarmís han estat tota la tarda explicant les 
ensenyances sardanistes als 30 dansaires que s’hi ha aplegat. Una bona forma 
de que altres entitats s’afegeixin a l’ambient sardanista. 
El fet que els dos monitors hagin estat qualificats com a professors per la 
Confederació ajuda molt en el desenvolupament del curs que ha durat 3 hores i 
on han aparegut alguns punts lliures. 
 

 
23 d’abril: Ballada de Sant Jordi. 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Girona. 
 
Tot i que el dia de Sant Jordi s’ha despertat amb sol , a primera hora de la tarda 
a Granollers ha caigut una pluja important que ens ha obligat a suspendre l’acte. 
La cobla ens fa pagar el desplaçament i li hem demanat que programi una 
ballada pel proper dia 28 de maig. Es una llàstima perquè hem perdut 
l’oportunitat de fer una ballada que sempre és exitosa enmig de llibres i roses. 
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30 d’Abril: Dia Internacional de la Dansa 
 
Plaça de l’església (18:45 – 18:55) 
 

CENTRO ANDALUZ DE GRANOLLERS 

LIANT LA TROCA 

ESCOLA DE BALL RITMIC GRANOLLERS 

PARTENAIRE ESCOLA DE BALLS DE SALO 
SWING ESCOLA DE DANSA I ARTS 
CORPORALS 
EL GRA – GRUP C&C 

ESCOLA DE DANSA AGUEDA MURILLO 

ESTUDI BALLET SILVIA 

KLASS ESTUDI DE DANSA 

TU GRANOLLERS 

BIGPOTTERS SWING 

CASINO DE GRANOLLERS 

SHINDIA CENTRE DE BOLLYWOOD 

AGRUPACIO SARDANISTA 

PASSALTPAS 
 

Degut al mal temps que ha fet durant 
tot el matí, aquest acte s’ha hagut de 
suspendre tot i que les actuacions 
estaven predeterminades segons 
quadre adjunt.  
La participació de l’ASG venia 
determinada per la participació de 
tots els assistents.  
Finalment el TAG, organitzador de la 
trobada, ha decidit anular l’edició 
d’enguany per manca de trobar 
dates alternatives. 
 

 
6 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).  
 
Plaça de l’església (17:30 a 19:00) 
Cobla - orquestra Els Montgrins. 
 
 

PROGRAMA 

De Besalú, un gran mestre C.Saló 

Pinzellada J.Roca Delpech 

Els millors anys M.Artiaga 

Quan el patufet es pentina R.Picamal 

Apa nanu J.Capell 

Salta noi R.Vilà 

 
De nou el format de ballada, concert i ball es va imposant any rere any. Tornem 
a programar 6 sardanes de 7 tirades a la plaça de l’Església.  Ambient festiu i la 
plaça plena d’anelles, sembla pel fet que Els Montgrins ens estiguin 
acompanyant. Al final de la ballada fem una anella de germanor que omple la 
zona de ball.  
La Porxada també s’omple d’assistents pel concert de després així com el ball. 
Si el temps acompanya sembla que és una bona forma de celebrar la diada de 
l’Ascensió ja que els ciutadans hi participen majoritàriament. Tot un èxit. 



11/53 

 

  

  

 
 
21 de maig: 2a ballada enllaunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador 
 
Segona ballada enllaunada. De nou amb el so d’en Josep Codina i la 
preparació de les sardanes per part de Xavier Bataller. Alguns problemes amb 
l’inici de les tirades probablement degut al tipus d’enregistrament però ningú es 
queixa i tothom balla a gust. Hem trobat un bon lloc per fer aquest tipus de 
trobades. De moment la gent hi és present pel que seguirem realitzant-les. 
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28 de maig: Ballada ajornada de Sant Jordi. 
 
Plaça de l’església (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Girona 
 
Es tracta de la ballada ajornada de Sant Jordi. Una tarda de primavera amb 
molt de sol ens porta la Cobla Ciutat de Girona a una plaça que és ideal per 
ballar i escoltar sardanes. De fet en certs aspectes és millor que la porxada i 
posant la cobla de cara a les terrasses millora molt l’escolta i gaudi del personal. 
 

PROGRAMA 

Tenacitat J.Ventura 

Cors robats E.Ortí 

Els pinetons R.Palmada 

Malgrat, aplec d’aplecs M.Artiaga 

Sant Jordi J.Leon 

Joves dansaires J.Paulí 

Prada Ripoll R.Picamal 

Laia C.Santiago 

Baix Montseny R.Vilà 
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17 de juny: 3a ballada enllaunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador 
 
Tercera ballada enllaunada. El programa preparat per aquesta ballada és: 
 

PROGRAMA 

L’aplec de Manresa J.Lázaro 

L’aplec de Sant Vicenç dels Horts C.Santiago 

L’avi Tià M.Llosent 

L’avia Teresa C.Raya 

Les nenes maques de Santa Susanna J.Carbó 

L’Hospitalet ciutat pubilla A.Albors 

L’un i l’altre M.Font 

Ma terra plana J.Ventura Tort 

A Malgrat de bon grat J.Farràs 

 
Arriba el dia molt ennuvolat i just mitja hora abans de començar cau un ruixat 
continuat que torna a fer necessari l’ajornament de la ballada. Aquest any és el 
tercer acte que cal anular. No tenim sort. 
 
23 de juny: La Flama del Canigó. 
 
Com ve essent costum, Omnium organitza l’arribada de la Flama del Canigó a 
La Porxada el mateix dia de la revetlla de Sant Joan. Després dels parlaments i 
la interpretació de les cançons tradicionals del Poble Canta, es balla una 
sardana de germanor que programa en Josep Codina en la que hi participen 
tots els assistents. 
Es un acte poc reeixit (La Porxada és força buida) i més si tenim en compte 
que estem davant d’un cap de setmana llarg. 
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1 de juliol: Revetlla sardanista. 
 
Plaça Perpinyà (21:00 a 23:00) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
Una gran nit de principis d’estiu amb molta calor ens ha dut un cop més la 
ballada de Sant Pere, de nou amb la Ciutat de Granollers que ha interpretat un 
seguit de sardanes de tall senzill (venien amb 2 bolos) en espera de millors 
interpretacions. Les rotllanes han emplenat la plaça aconseguint un acte molt 
participatiu que cal consolidar. Ningú del nostre consistori ens ha acompanyat 
com ve essent habitual en els darrers temps.  
 
L’oferiment de la tradicional coca (30 coques de Can Pey-Poch que s’han 
esgotat en pocs minuts) i de beguda (les 18 ampolles de cava s’han exhaurit 
ràpidament) a la mitja part fa que els assistents gaudeixin d’una vetllada per 
repetir. Al final, la sardana de Germanor omple la plaça. 
 
 

PROGRAMA 

Magdalena M.S.Puigferrer 

Roca ventosa J.Bonaterra 

Miratge T.Gil Membrado 

La nit de la sardana J.Burjachs 

Una sardana J.Ma.Tarridas 

Cap de Creus R.Cabrisses 

Mil·lenari de Santiga C.Santiago 

Els avis Nin J.Saderra 

Montcada i Reixach F.Mas i Ros 
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9 de Juliol: 67è Aplec de Nit.  
 
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Montgrins, Sant Jordi i Jovenívola. 
 
Per primer cop duem a la Cobla Montgrins en el número que fa 67. Les altres 
dues, Jovenívola i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, ja són molt habituals a casa 
nostra. Però enguany hi ha més canvis: l’encarregat del so i la llum és en Josep 
Codina, qui fa una feina extraordinària sobretot il·luminant el Parc com no ho ha 
estat mai. Hem decidit programar les sardanes de 7 tirades. Hem fet un esforç 
propagandístic excepcional des de maig a tots els aplecs (en Toni Guirado i la 
Fina Pou se n’han encarregat) i finalment hem penjat una pancarta per la 
carretera.  
 

 
 
El Rengle, en la seva edició del Juliol, ens dedica un 
apart com a recordatori per a tots els granollerins. 
 
Un dia excel·lent per rebre a tots els assistents. S’han 
preparat les botifarres i hem tingut molts guanys de la 
rifa. Aquest any sí que hi ha hagut gent ballant (suposo 
que les sardanes de 7 tirades han sigut un encert en 
aquest sentit. S’han rifat la panera de fruita (que s’ha 
endut la nostra sòcia més jove, néta d’en Ricard) i el 
pernil i per la sardana incògnita hem regalat la nina de 
Can Diumaró  

 
El galop ha estat perfecte i el repartiment de lots amb les caixes de plàstic 
esdevenen un encert. 
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FOTOS APLEC 
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La sardana incògnita enguany ha estat Girona m’enamora de R.Viladesau, 
encertada per la majoria dels participants. El concurs de colles improvisades 
amb un total de 13 (1 mes que el 2015), l’ha guanyat la colla Granollers 2016 
formada majoritàriament per gent d’aplecs essent la segona Ballem i la tercera 
Vallesans. La colla formada pels membres de la Burtisardana ha tornat a 
participar. 
 
Aquest any la presència política ha estat encapçalada per les regidores Alba 
Barnosell i Mònica Oliveres que han estat una bona estona menjant botifarra i 
gaudint de les sardanes a la fresca. 
 
El programa seleccionat, amb sardanes de 7 tirades per enguany és el 
següent: 
 

Sabadell a la sardana E.Ortí 

Galanteig C.Saló 

Llaminera J.Blanch 

La petita princesa J.Leon 

Retorn a un bell indret M.Artiaga 

El meu jo Ll.Cotxo 

Nit estelada J.Saderra 

Xaloc J.Molina 

Presumida P.Mercader 

Quan ballin els àngels R.Picamal 

Poruga Puigferrer 

Montgat, portal del Maresme S.Galbany 

La Competència (Conjunt) J.Ma Ruera 

Voluntariat M.Timon 

Sardana de festa J.Burjachs 

Girona m’enamora (Sardana incògnita) R.Viladesau 

El rossinyol enamorat Ll.Buscarons 

A la plaça del gra (Concurs) J.Cid 

Un racó de cel J.J.Beumala 

Centenària F.Mas Ros 

Amb vosaltres queda una part de mi F.Carballido 

Rinxols d’or J.Lázaro 

L’Aplec de Granollers (Conjunt) F.Camps 
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2 fets han marcat l’edició d’enguany:  
 

 Per un cantó l’homenatge que hem fet a la cobla Jovenívola en motiu 
dels seus 40 anys d’interpretacions. Primer ha estat l’ASG qui de la ma 
de R.Sauri ha donat un plat commemoratiu amb la Porxada com 
emblema i després Els Montgrins que els hi han fet a mans de 2 gegants 
de Torroella de Montgrí lliurats per en Ferran Carballido i en Marcel 
Artiaga, antics membres de la cobla sabadellenca. En Salvador Saumoy 
ha agraït el detall. 

 
 L’altra fet ha estat la interpretació, que ha hagut de ser repetida, de la 

sardana La Competència de J.Ma Ruera a 3 cobles la qual ha sonat 
amb tota la seva potència aconseguint un dels moments més brillants de 
la nit. 

 
Destacar la bona interpretació que han fet gala la Sant Jordi i la Jovenívola 
essent Els Montgrins els que han estat més lluny de les expectatives creades al 
programar-los. A repensar per l’any vinent de nou la tria de cobles. 
 
13 de juliol: Curset Parròquia de Sant Esteve. 
 
Pati de la parròquia de Sant Esteve (18:00) 
  
A petició del Grup de joves de la Parròquia de Sant Esteve s’ha organitzat un 
curset de sardanes per iniciar als joves (entre 20 i 25 nens i monitors) que 
venen de fora a la nostra dansa. Aquest curset ha estat portat per l’Antoni 
Guirado la tarda del 13 de juliol. 
 
26 de juliol: Ballada de Santa Anna. 
 
Plaça de la Caserna (19:00 a 21:00). 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
La festa de Santa Anna torna un any mes a la placa de la Caserna i aquest any 
és en dimarts. Molta gent en un dia amb molta calor. La Ciutat de Granollers 
està un pèl pitjor que de costum degut als bolos que porta (entre ells en Jordi 
Leon). La tarima està ben col·locada i hi ha cadires de sobra. Sense presència 
de membres de l’Ajuntament (es dia de ple) però amb la participació del nou 
rector de la Parròquia. Com sempre, una festa que cal repetir. 
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PROGRAMA

Marie France M.S.Puigferrer 

Blanca Espurna J.Paulí 

Sis de set E.Ortí 

Gavina J.Roca Delpech 

Alba, noces d’argent C.Santiago 

Trenta i cinquanta a Bellvitge J.J.Beumala 

Catalunya independent J.Olivé 

En Xampinya petit E.Gratacós 

Colla Roca J.León 
 
  

 
 
26 d’agost: Ballada de Festa Major 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
El divendres de la Festa Major a La Porxada esdevé un moment irrepetible 
durant l’any per les sardanes. Un munt d’anelles omplint la plaça, molta gent 
escoltant les sardanes amb bona temperatura i la cobla sonoritzada la qual 
cosa permet que se sentin les peces sense problemes fins i tot al final quan 
s’aplega més gent. Un altre cop coincidim amb les havaneres però això no 
afecta a la participació que és nombrosa. Una ballada que no es pot deixar de 
fer. Cap al final (un cop acabada l’estirada de corda) La Porxada s’emplena de 
bocabadants. 
 
La Cobla Ciutat de Granollers està a un bon nivell. Hem fet el descans massa 
llarg i això fa que els membres del Correfoc estiguin esperant amb cert 
nerviosisme el tancament de la ballada. Al final tots els assistents han envoltat 
el recinte dansaire amb un sardana de germanor tot escoltant La Santa Espina. 
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PROGRAMA 

L’aplec de tardor C.Saló 

Pal de paller R.Viladesau 

A la Bisbal aplec d’argent F.Cassú 

Lluïsa A.Torrent 

Ordino N.Juanola 

Nit estelada J.Saderra 

Jorn alegre J.Serra 

Quina paciència M.Artiaga 

Llavaneres F.Mas Ros 

 
 
27 d’Agost: Acte de Festa Major. 
 
Plaça de les Hortes (17:30 a 19:30) 
Cobla punt cat. 
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PROGRAMA 

L’Albert i en Cesc C.Saló 

Núria D.Gasulla 

Sota la palmera J.Velasco 

La Cellera de Pesillà V.Galdrich 

Onades daurades a Palamós X.Cassanyes 

En Nela i el gat vell P.Marons 

Som-hi que s’acaba E.Ortí 

Joves triomfants Ll.Alcalà 

Per tu Sílvia S.Galbany 
 
Tercer cop a la Plaça de les Hortes però amb format diferent: la cobla a part de 
l’orquestra. Les cadires col·locades i un espai molt reduït per ballar. Al 
començar molt poca gent tot i que s’anima a la segona hora de ballada. 
Acabem fent una rotllana de germanor molt gran i amb la bella Roure assajant 
durant tot l’acte però és clar que cal canviar alguna cosa.  
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D’aquesta forma no es revitalitzarà mai la sardana (desplaçant-nos a llocs poc 
concorreguts i a hores intempestives). La cobla punt.cat (amb músics de 
diferents formacions) toca bé i ens ha dut un programa ple de compositors 
joves molt interessant.  
 
28 d’Agost: Missa de Festa Major. 
 
La parròquia de Sant Esteve (12:45) 
Colla Agora 
 
Aquest any hem fet una col·laboració amb la Parròquia. En el decurs de la 
Missa Major, a l’hora de l’Ofertori, alguns membres de la colla Àgora han ballat 
Es la moreneta d’A.Carceller al bell mig de l’altar. La sardana l’han interpretat 
en Marc Tost a l’orgue i en Josep Loredo a la tenora. El mateix Josep ha fet 
una versió curta del Cant dels ocells mentre els integrants de la colla entraven 
pel passadís central. Un acte solemne, de petit format, però amb resultat 
brillant. 
 

  

 
 
9 setembre: Ballada Onze de Setembre 
 
La Porxada (19:00 – 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
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PROGRAMA 

El meu Montornès J.Molina 

Placidesa Ll.Albert 

Mar de Tossa R.Viladesau 

Amics del refugi J.Paulí 

Floricel P.Massats 

Tota una història C.Santiago 

El trempat d’en Lluis S.Comas 

Sota el Mas Ventós J.Bonaterra 

Les nenes maques de Santa Susanna J.Carbó 

. 
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Una ballada al cap de setmana de l’11 de setembre sempre funciona. Tot i ser 
divendres, la gent que segueix les nostres audicions són molt fidels i van 
començar les anelles des del primer moment. A mesura que va passant la tarda 
s’incorporen els que tornen de treballar generant una ballada molt 
concorreguda. La cobla està a bon nivell i es nota que s’esforça en programar 
sardanes diferents a les ballades que ens proposa.  
 
Com sempre, la sardana de germanor al voltant de la plaça demostra que hi ha 
ganes de seguir gaudint de les sardanes a la nostra ciutat 
 
 
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.  
 
Com és habitual, L’Agrupació ha realitzat la seva particular ofrena. Enguany la 
coral Amics de la Unió interpreta el Pais petit de Ll.Llach i You’ve got a friend 
de la Carol King. Al final, com sempre, tots junts cantant Els segadors. 
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23 d’octubre: 45è Festival Sardanista. 
 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
Aquest any fa un dia esplèndid tot i la pluja del dissabte. Aquest any el Festival 
no coincideix amb el canvi d’hora i crec que això ens afavoreix. 
Hem aconseguit formar fins a 8 anelles (Àgora, Som i serem, Terra Aimada 
73, Terra Aimada 63, Espai 1, Espai 2, el Casal del Centre i els Dansaires 
Franquesins). La novetat no és el número d’Anelles sinó la quantitat de gent 
que participa en cadascuna d’elles. La Porxada s’emplena de sardanistes. 
De nou es demostra la justificació de la diada que cal no tan sols mantenir sinó 
que potenciar. La Cobla està a molt bon nivell i el programa cal considerar-lo el 
millor de l’any. Es fa un recordatori a Toni Brugués que el dimarts anterior ens 
ha deixat després d’una llarga malaltia. Àgora celebra els seus 25 anys 
d’existència. 
 

PROGRAMA 

Amics de Mataró C.Saló 

Girona a Pepe Ventura R.Viladesau 

Com la neu blanca J.Cassú 

Núria D.Gasulla 

La infantona E.Sans 

Vilanova de la Muga R.Palmada 

Capital del cava R.Palmada 

A la festa (galop) J.Vilà 

Els Degotalls (lluïment) R.Castells 

En Ton Paleta (germanor) J.Vilaró 
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8 novembre: Decés de Toni Guirado 
 
Avui al matí ens hem assabentat de la 
mort sobtada d’en Toni Guirado qui 
encara en el darrer Festival va participar 
activament ballant amb Àgora.  
En Toni va ballar amb colles com La 
Terra Aimada, La Porxada o Àgora i fou 
president de l’Agrupació Sardanista 
durant 2 anys a demés de bon 
col·laborador durant molts anys en 
cursets i ballades. 
Una pèrdua important pel món de la 
Sardana a Granollers. 
 
En el funeral celebrat a la Parròquia de Sant Esteve el dia 10 de novembre es 
va ballar Somni en record a la memòria d’en Toni. Diversos missatges han 
estat rebuts al facebook de l’entitat per part de seguidors i simpatitzants 
sardanistes. Pel concurs de l’any vinent li prepararem un sentit homenatge. 
 

 
 
19 de novembre: 3a ballada enllaunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 – 19:30). 
 
Tercera ballada enllaunada. De nou amb el so d’en Josep Codina i la 
preparació de les sardanes per part de Xavier Bataller. Ja som a la tardor i la 
ballada es fa de nit. L’afluència es inferior que en altres edicions i de fet algun 
sardanista ens diu que si no hi ha cobla no vindrà. Tot i amb això queda clar 
que existeix un públic fidel que participa. El programa adjunt és el que es va 
decidir en el seu dia per la ballada anul·lada del juny. Veurem què passa en la 
darrera edició d’enguany. 
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PROGRAMA 

L’aplec de Manresa J.Lázaro 

L’aplec de Sant Vicenç dels Horts C.Santiago 

L’avi Tià M.Llosent 

L’avia Teresa C.Raya 

Les nenes maques de Santa Susanna J.Carbó 

L’Hospitalet ciutat pubilla A.Albors 

L’un i l’altre M.Font 

Ma terra plana J.Ventura Tort 

A Malgrat de bon grat J.Farràs 

 
17 de desembre: 4a ballada enllaunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 – 19:30). 
 
  
 

PROGRAMA 

Esperit de colla A.Serratacó 

Joios aniversari A.Albors 

Mar de Palamós F.Mas Ros 

Festa de Sant Isidre A.Ros Marbà 

Enlairament A.Albors 

L’Andreu de l’Hospitalet J.Ventura Tort 

Badia de Palamós M.Font 

Palamós, ciutat pubilla R.Viladesau 

Joia de Palamós F.Mas Ros 
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Quarta i darrera ballada enllaunada. De nou amb el so d’en Josep Codina i la 
preparació de les sardanes per part de Albert Mallol. Fa fred i la participació de 
la gent clarament és molt menor. Quan fa tant de fred i aprop del Nadal cal 
replantejar-se si aquestes ballades tenen sentit. Més aviat ens van en contra 
que no pas a favor. 
 
 
ANELLA (Gener, Abril, Juny i Octubre) 
 
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 al concert 
Cobla 2.0 celebrat el gener a Granollers, als 40 anys dels sardanistes 
palauencs, als 60 anys d’aplec a La Garriga/nou CD de Sancho Morraco i els 
40 anys de pubillatge de Granollers. 
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L’ANELLA enguany ha tingut la participació excepcional d’en Josep Loredo, 
tenora de la Principal d’Olot, el qual ha disposat d’unes pàgines centrals 
dedicades a les cobles granollerines de les quals en Josep n’ha fet una 
perfecte glosa.  
 
Com sempre, l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits. Enguany cal 
destacar també el Festival sardanista que ha estat molt concorregut. Les 
ballades segueixen triomfant i les podem potenciar tal com convingui tenint 
molta cura de no repetir sardanes per evitar escoltar sempre les mateixes 
peces musicals. La cobla Ciutat de Granollers cada cop sona millor i es nota 
integrada amb els actes de l’Agrupació. Hem engegat un cicle de ballades 
enllaunades amb resultat dispar. Els que s’encarreguen ho fan de gust i de 
moment funciona. 
 
Així finalitza l’any 2016 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2017 
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2016  
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32/53 

CONCERT COBLA 2.0 
 

 

  
 
 
Benvolgut soci, 
 
Un any més volem presentar una proposta concertant a l’entorn de la Sardana i 
la música per a cobla preparant un concert familiar dintre de la col·laboració 
que ve essent habitual entre l’Agrupació Sardanista i el Teatre Auditori de 
Granollers. 
 

Enguany us proposem un concert anomenat Cobla 2.0. Aquest nom ens durà 
per un viatge històric i divulgatiu sobre la SARDANA amb algun regust d’altres 
músiques que relacionaríem més amb una Big Band i tindrà lloc el diumenge 17 
de gener al Teatre Auditori de la nostra ciutat a les 18:00 de la ma de la cobla 
Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 
 
Hem reservat unes entrades pels nostres socis que inclouen un 20% de 
descompte si al comprar-les presenteu el carnet de la nostra entitat vigent al 
2015.  
 
A l’espera de que sigui del vostre interès aquesta nova col·laboració ens 
acomiadem ben cordialment, 
 
 

 

Ricard Sauri i Conejero    
President de l’Agrupació Sardanista                 

 
 
 

Granollers,  4 de desembre de 2015 
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ASSEMBLEA 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
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REVISTA UNIO 
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BALLADES ENLLAUNADES 
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SANT JORDI 
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L’ASCENSIÓ 
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BALLADA 28 DE MAIG 
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ENTREVISTA ARA VALLES 
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REVETLLA SANT PERE 
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APLEC 
Cartell 
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APLEC 

Programa de ma 
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COMENTARI EL 9NOU 
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CURSET LA PARROQUIA 
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BALLADA SANTA ANNA 
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FESTA MAJOR 
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9 i 11 DE SETEMBRE 
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 FESTIVAL SARDANISTA 
 

 


