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2017 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 
 

Memòria d’activitats 
 
Relació d’actes celebrats a Granollers el 2017 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. 
 

GENER  FEBRER   

                 

      1    1 2 3 4 5  1 i 7/1 Pastorets 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  14/1 Ballada enllaunada 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11/2 Assemblea 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18/2 Ballada enllaunada 
23 24 25 26 27 28 29  27 28        
30 31                

                 

MARÇ  ABRIL   

                 

  1 2 3 4 5       1 2   
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  26/3 Concurs 
13 14 15 16 17 18 19  19 11 12 13 14 15 16  18/4 Conferencia X.Pinyol 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22/4 Sant Jordi 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30   

                 

MAIG  JUNY   

                 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4  6/5 DID 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  26/5  L'Ascensió 
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  17/6 Ballada enllaunada 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  30/6 Revetlla sardanista 
29 30 31      26 27 28 29 30     

                 

JULIOL  AGOST   

                 

     1 2   1 2 3 4 5 6   
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  8/7 Aplec 
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  26/7 Santa Anna 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27   
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31      
31                 

                 

SETEMBRE  OCTUBRE   

                1, 2 i 3/9 FM 

    1 2 3        1  9/9 Ballada 11 (suspesa) 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  11/9 La Diada 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  30/9 Ballada 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  15/10 Concert Marinada/Violetes 
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  22/10 Festival sardanista 

        30 31        
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NOVEMBRE  DESEMBRE   

                 

  1 2 3 4 5      1 2 3   
6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  18/11 Balada La Diada 
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17   
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24   
27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31   

 
 
1 i 7 de Gener: Els pastorets 
 
Teatre-auditori (19:00 – 20:30).  
 
De nou l’entitat participa en la representació de 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. Aquest és el segon any que l’ASG hi participa amb totes 
les garanties. 
 
Enguany, 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. 
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14 de Gener: Primera Ballada enllaunada. 
 
Primera ballada enllaunada de l’any. Com és habitual es fa a la plaça Maluquer 
i Salvador. Encara fa fred i el nombre de balladors és baix. Hem de replantejar-
nos el calendari. 
 
 

PROGRAMA 

30 anys a sac E.Ortí 

50 anys fent camí J.J.Beumala 

A Banyoles el 50è R.Picamal 

Aigua Xelida R.Viladesau 

Al·legoria J.Ma Albertí 

Albons F.Mas Ros 

Als de Dalt de Vilassar J.Lázaro 

Amb aire festiu J.Martí 

Amb tota il·lusió J.Soms 
 
 
 
11 de Febrer: Assemblea. 
 
Casa de Cultura (18:00 a 20:00) 
 
Amb la participació de 15 associats es realitza 
l’assemblea anual on es passa comptes de com 
ha anat l’any anterior, sense cap problema per 
aprovar el pressupost, els comptes i el llistat 
d’actes a fer.  
A la Sala de reunions de la Casa de Cultura ens 
reunim per a fer un record per en Toni Guirado, en 
Toni Brugues i en J.Castellsagué que ens han 
deixat l’any passat. També es dona la benvinguda 
a en Jordi Rubio com a membre de Junta en 
qualitat de vocal, havent acceptat la renúncia de la 
Concep de les seves tasques habituals.  
 
En Josep Bover ens dóna la felicitació de Nadal i 
en Ricard aporta les seves trufes regades amb 
cava que subministra l’Albert  
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18 de Febrer: 2a Ballada enllaunada. 
 
Una segona ballada que comença molt poc ambientada però que degut al bon 
temps es va animant poc a poc. Al final una rotllana emplenant la plaça justifica 
el cost. L’Albert Mallol segueix essent l’ànima d’aquestes ballades i en Josep 
Codina l’animador de so. 
 

  
 

PROGRAMA 

Als nostres avis del Jaume Terrades R.Iglesias 

Aplec SPR 2013 C.Santiago 

Balafiem J.Velasco 

Balàfia M.de Joan 

Bell Penedès J.Saderra 

Blancaneu V.Bou 

Capital del cava J.Lázaro 

Cercant el so de la sardana Mercè Navarro 

Dintre el galliner A.Barnés 
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26 de Març: 69è 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. 
Com ja va ser realitat l’any passat, el nombre de colles veteranes ha superat el 
de colles grans. Programa: 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment Niu d’amor R.Viladesau 

2a Lluïment Vells amics J.Serra 

Revessa Filorevessa D.Gasulla 

Final Juvenils Petons de matinada E.Ortí 

Final Grans Sant Jordi i el drac mamen plegats J.J.Blay 

Germanor Nuria D.Gasulla 

Galop sortida La filla del bosc L.Tatché 

Públic Si encara hi fossis F.Carballido 

 
Finalment, doncs, s’han acceptat un total de 25 colles (9 grans, 10 veteranes, 4 
juvenils, 1 infantil i 1 alevines). En Josep Codina ens aporta la sonorització que 
és perfecte. 
 
El dia neix plenament assolellat després d’una setmana amenaçant pluja. Una 
quantitat de gent molt gran fent d’espectadors fa que a l’hora de la Germanor 
hem d’encerclar la Porxada fins a les botigues. La Cobla, com sempre, 
extraordinària. 
 
Els regidors de l’Ajuntament M.López, A.Barnusell i A.Sastre donen els premis. 
Els acompanya l’Alex Coca representant de la Unió de Colles. 
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Les classificacions són les següents: 
 

ALEVINS JUVENILS  
1.- Trapelles Sabadell 1.- Cabirols 

2.- Creixent 
3.- Joves Laietans 
4.- Terrabastall  

Sabadell  
Canet de Mar 
Barcelona 
St Vicenç dels Horts 

INFANTILS 
1.- Xiroia Barcelona 

VETERANS GRANS 
1.- Arraona 
2.- Ressò  
3.- Sabadell 
4.- Aires gironins 
5.- Dansaires de Maig 
6.- Trenc d’alba 
7.- Aires d’or 
8.- Entre boires 
9.- La lira vendrellenca 
10.- Sempre laietans  
11.- Penedès 

Sabadell 
Sabadell 
Sabadell 
Girona 
Barcelona 
Girona 
Sant Pedor 
Vic 
El Vendrell 
Barcelona 
El Vendrell 

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

Barcelona 
Barcelona  
Barcelona 
Vic 
Sabadell 
Manlleu 
Barcelona 
Tordera 

 
La revessa (20 x 64) de D.Gasulla s’anomena Filorevessa i l‘han resolt 
correctament 11 colles: 9 de Novembre, Aires gironins, Aires d’or, Arraona, 
Horitzó, Mare Nostrum, Mirant al cel, Riallera, Terrabastall, Violetes del Bosc i 
Xaldiga. La colla Xiroia va encertar els curts. La revista Unio ens torna a donar 
la Portada i el reconeixement del Concurs com un dels millors organitzats. 
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18 d’abril: Xerrada Xavi Piñol: El Jovent a la Sardana. Quina gran preocupació. 
 
Museu (18:30 – 19:30) 
 
En Xavi Piñol ha realitzat una conferència en la que ha exposat la seva opinió 
sobre si el jovent ha de participar activament en el foment de la Sardana. Ha 
argumentat que és evident que la Sardana es freqüentada per la gent gran i que 
no cal angoixar-se pel fet que no hi hagi prou gent jove que estiri i participi.  
Ha estat una conferència en positiu, donant dades reals de les activitats 
sardanistes que es fan arreu i amb un bon aforament (de gent gran) que ha seguit 
amb atenció l’exposició d’en Xavier. 
Esperem més col·laboracions amb AGEVO en el futur. 
 

  
 
22 d’abril: Ballada de Sant Jordi. 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 

PROGRAMA 

Nena estimada Josep Vicens -Xaxu 

A la Bisbal aplec d'argent Francesc Cassú 

Sis de set Enric Ortí 

Sardanes a l'ONCE Jordi Paulí 

Les nimfes del llac Josep Coll i Ferrando 

Nit d'argent Antoni Mas 

El Golfet Ricard Viladesau 

Jorn alegre Josep Serra 

Refilets de l’avi Artur Rimbau 
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Una altra jornada completa amb molt bon temps. Aquest 
any la fem el dissabte perquè considerem que tindrem 
més afluència que en diumenge. La carretera plena de 
roses i la Porxada de llibres.  
 
La cobla està situada d’esbiaix la qual cosa ha permès fer 
més rotllanes a prop i no tan lluny com quan es col·loquen 
d’esquena a l’Ajuntament. Molta gent ballant. La cobla 
segueix sonant bé. I més aviat sembla millorar. Com 
sempre una ballada per repetir plena de sardanistes. 
Al final La Santa Espina serveix per agermanar llibres, 
roses i sardanes. 

 
 
6 de maig: Dia Internacional de la Dansa 
 
Plaça de l’església (18:45 – 18:55) 
 

 
 

HORA GRUP DE DANSA PROGRAMA

17:30:00 Bigpotters Swing One Night Stand   

17:34:24 Agueda Murillo Ballem Pachelbel

17:40:24 Estudi de Ballet Sylvia Fusió

17:46:58 Partenaire Samba + rumba + txa txa txa

17:53:07 Klass Estudi  remix cançons

17:58:54 Tahití Barcelona Emoemoea

18:04:53 Casino Granollers No té nom

18:09:54 Escola de dansa Tribu competi infantil i juniro

18:16:24 Swing escola dansa Stitches

18:21:09 Centro Andaluz Alegrías

18:27:14 Arsènic nor earth, nor boundless sea

18:33:14 Shindia Baby ko pass

18:36:48 Ritmic   Ate a noite parar

18:41:38 C&C  Mix fet per ells

18:48:13 Agrupació Sardanista Sempre amb nosaltres

Pembe 

Arap

Sabila sa bela loza 

Passaltpas18:53:48
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Dia ple de dansa a la nostra ciutat. Al matí i a la tarda les escoles de ball fan gala 
del seu assaig en diferents modalitats dansaires. Per la tarda la plaça de 
l’església esdevé el lloc fonamental on l’Agrupació hi participa fent ballar a la gent 
la sardana Sempre amb nosaltres de Ll.Alcalà amb la participació d’un nombrós 
grup de persones. La introducció de la sardana la fa la T.Diumaró.  
No podem faltar a la cita anual del DID perquè és una data on els no-balladors 
es solen afegir a l’anella que envolta la plaça de l’església en ambient de 
germanor. 
 

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

PROGRAMA 

El cant dels ocells P.Ventura 

Galanteig C.Saló 

El Golfet R.Viladesau 

L’encís de l’Escala P.Fontàs 

Vents de carroig J.Bonaterra 

Trenta i cinquanta a Bellvitge J.J.Beumala 
 
La Selvatana ens ofereix una tarda molt càlida de sardanes abans del concert i 
el ball corresponent. Al mateix temps la Parròquia aprofita per fer una col·lecta 
per a Caritas. 
 
Moltes anelles a la plaça de l’església, però totes elles buscant l’aixopluc de 
l’ombra que ofereixen els edificis de la plaça ja que al sol no es pot dir ni bufa. 
La sardana de Germanor final omple tot el recinte la qual cosa demostra la bona 
resposta en una ballada com aquesta. Llàstima de l’hora!!! 
La Porxada també s’omple d’assistents pel concert de després així com el ball.  
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17 de juny: 3a ballada enllaunada. 
 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 a 19:30) 
 
Tercera ballada enllaunada. El programa preparat per aquesta ballada és: 
 

PROGRAMA 

Doll d’amor J.Hostench 

El seca de Sant Pere J.Velasco 

Els 2 tenors J.Soms 

En Miquel de Linyola M. de Joan 

En Sani i la Roser J.Riu 

Esplugues, aplec d’amics S.Galbany 

Estimada Encarna Ma Mercè Navarro 

Festa d’estiu O.Marquès 

Fidelitat a la Sardana J.A.López 
 
Tarda amb molt de sol. Poca gent ballant. L’Albert ha tornat a programar les 
sardanes. Cal tornar a plantejar el calendari. 
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30 de juny: Revetlla sardanista. 
 
Plaça Perpinyà (20:30 a 22:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
 

PROGRAMA 

Sabadell J.Serra 

Dolça Laia A.Taulé 

Festeig R.Viladesau 

Placidesa Ll.Albert 

Joliua parella J.Coll 

Sardapatum J.Velasco 

Bona festa J.Vicenç Xaxu 

Tossa bonica F.Mas Ros 

La flama de la sardana T.Gil Membrado 
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Després d’una tarda amb temps un pèl incert (amenaçant pluja) vàrem fer una 
altra edició de la Revetlla sardanista que pels voltants de Sant Pere ens aplega 
a la plaça Perpinyà. Aquest any començant una mica més d’hora per afavorir 
l’ambient generat per les botigues obertes. Al final només hi havia a la plaça els 
dansaires sols.  
 
L’oferiment de la tradicional coca (30 coques de Can Bretcha (aquest any 
subvencionades en part per A.Mulet) 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.  
 

  

Les rotllanes en qualsevol cas 
tornen a emplenar la plaça 
aconseguint un acte molt 
participatiu. 
 
La cobla no ha estat al mateix 
nivell que ens té acostumats però 
segueix fidel a les nostres 
convocatòries.  
 
Al final, la sardana de Germanor 
omple la plaça 

   

  
 
 
3,10, 17 Juliol: Curset a La Parròquia 
 
La Parròquia (18:00 a 19:00) 
 
Els dilluns de Juliol es celebra un Curset a La Parròquia dintre de les colònies 
que organitza el centre. Es el segon any en el que l’entitat participa activament.  
En Jaume Masgrau ha estat l’encarregat de dur-lo a terme amb força èxit i 
entusiasme dels participants. 
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8 de Juliol: 68è Aplec de Nit.  
 
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Principal de Llobregat, Sant Jordi i Jovenívola. 
 

 
 
Un matí molt xafogós i el cel completament ennuvolat. Una primera hora de la 
tarda amb algun xàfec no van impedir que als voltats de les 5 de la tarda sortís 
un sol que va lluir fins al vespre que el va substituir la lluna plena. Nit molt 
agradable al Parc. 
 
Per primer cop duem a la Cobla La Principal de Llobregat després de la decepció 
dels Montgrins al 2016. El nivell de les cobles boníssim. Ningú es pot queixar 
enguany. Seguim amb les sardanes a 7 tirades la qual cosa afavoreix que la gent 
es vagi dossificant. Hem tornat a fer un esforç propagandístic gran amb l’ajut de 
la Fina i aquest any en Jordi Rubio i hem tornat a penjar la pancarta actualitzada 
a la carretera.  
S’han preparat les botifarres però aquest any amb el Bar a càrrec de la gent de 
Can 60 (s’han quedat sense begudes fredes massa dora) i és l’any amb més 
guanys de la rifa. Molta gent ballant (entre ells els botifarreros). S’han rifat la 
panera de fruita i el pernil que per primer cop s’ha endut la mateixa persona (un 
soci de Tradicions i costums de Mollet) 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. La sardana incògnita enguany ha estat La sardana del 
vailet de P.Ventura, en motiu del Bicentenari del seu naixement encertada per 
la majoria dels participants. El concurs de colles improvisades amb un total de 
12 (1 menys que el 2016), l’ha guanyat la colla L’Aplec de Granollers formada 
majoritàriament per gent d’aplecs essent la segona Les violetes del Parc i la 
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tercera Bentrobats. La colla formada pels membres de la Burtisardana ha tornat 
a participar. 
 
Aquest any la presència política ha estat encapçalada pel mateix J.Mayoral 
acompanyat de l’Alba Barnosell i Mònica Oliveres que han estat una bona estona 
menjant botifarra i gaudint de les sardanes a la fresca així com també ho ha fet 
l’Alex Sastre. 
 
El programa seleccionat, amb sardanes de 7 tirades per enguany és el següent: 
 

Vora el rierol J.Serra 

Record punyent M.Saderra 
Mil·lenari C.Saló 
Amistat F.Martínez i Comin 
El barri de Sant Ponç A.Borgunyó 
Dolça melangia M.Pujolar 
Sota la parra (conjunt) J.Ma Ruera 
Si encara hi fossis (conjunt) F.Carballido 
L’aplec de l’amor R.Viladesau 
Alba J.Roca 
Amor d’àvies M.Timon 
El Pere de Santa Maria G.Vicenç 
Sons de Banyuls J.Lázaro 
La sardana del vailet (incògnita) P.Ventura 
Joan i Elena F.Mas i Ros 
A la Festa (galop) J.Vilà 
Avi Botet (lluïment) E.Ortí 
Per tu, Sílvia S.Galbany 
L’aplec de Figueres F.Mauné 
Mercè J.Saderra 

L’Aplec de Granollers (conjunt) F.Camps 
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FOTOS APLEC 
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2 fets han tornat marcat l’edició d’enguany:  
 

 Per un cantó l’homenatge que hem fet a en Toni Guirado interpretant de 
conjunt Com si encara hi fossis de F.Carballido en la que també hem 
volgut recordar a T.Brugués i a J.Jerez. 

 L’altra fet ha estat la sardana Per tu, Sílvia, que la pròpia cobla La 
Principal de Llobregat ha volgut dedicar a la Sílvia Serra. Moment emotiu 
per la també presència de Sigfrid Galbany en el parc. 

 
Com sempre hi ha coses a millorar però cal dir que la salut de l’Aplec és molt 
gran i que no podem deixar de programar-lo ja que els sardanistes segueixen 
responent.  
 
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 dimecres. Molta gent en un dia amb molta calor. La tarima està ben 
col·locada i hi ha cadires de sobra. Com sempre, una festa que cal repetir. 
 

PROGRAMA 

Sant Climent, ciutat pubilla 2008 J.Farràs 

Amb l’esperit vibrant  M.Pujolar 

Noves arrels A.Taulé 

Petits laietans J.J.Beumala 

Torroella, vila bella V.Bou 

Petits brots i llavor C.Santiago 

Nani E.Gratacós 

Cap de Creus R.Cabrisses 

Sota el Mas Ventós J.Bonaterra 
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1 de Setembre: 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. Es la ballada més plena i reeixida. Un munt d’anelles 
omplint la plaça, molta gent escoltant les sardanes amb bona temperatura i la 
cobla sonoritzada, un gran encert, 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. 
 

PROGRAMA 

Colla Banyoles Puigferrer 
Mar de Tossa R.Viladesau 
Com el primer dia J.J.Beumala 
Blanca espurna J.Paulí 
Paraigues i ximeneies D.Gasulla 
35 estius P.Chamorro 
Per tu ploro P.Ventura 
Les nenes maques de Santa Sussanna J.Carbó 
Llavaneres F.Mas Ros 
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La Cobla Ciutat de Granollers està a un nivell esplèndid. Al final tots els 
assistents han envoltat el recinte dansaire amb un sardana de germanor tot 
escoltant La Santa Espina 
 
2 de Setembre: Acte de Festa Major. 
 
Plaça de l’Església (17:30 a 19:30) 
Els Montgrins 
 

PROGRAMA 

Besalú Festiu R.Viladesau 

Bonica Queralt M.Artiaga 

Tot jugant E.Sans 

La goja de l’estany J.Coll 

Rosa verge J.Capell 

Vents de carroig J.Bonaterra 

 
Per fi un canvi d’ubicació. La plaça de l’església s’ha vestit de gala per escoltar 
Sardanes ben interpretades pels Montgrins els quals no han fet cap concessió i 
s’han limitat a un programa senzill però efectiu. Al final de la ballada el repic de 
campanes en motiu d’un casament no ha permès escoltar la darrera peça però 
això només és anecdòtic. 
Al principi costa trobar gent però de seguida la plaça es va emplenant de 
bocabadants i dansaires amb ganes de ballar i participar de la Festa Major. No 
podem tornar a Les Hortes. Aquest acte s’ha de mantenir aquí i si potser mitja 
hora més tard. Al final la gent se n’ha anat cap a escoltar el concert. 
No hi ha volta de full: la plaça de l’església ha de ser el nostre recinte pel dissabte.  
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3 setembre: Exhibició a la Missa Major 
 
La Parròquia (12:00 – 13:00) 
Lluis Pujol, Vicenç Prunés i la colla. 
 
Com l’any passat l’ASG ha col·laborat en el decurs de la Missa de Festa Major. 
A l’ofertori, un grup de 4 parelles de procedències diverses ha ballat Es la 
Moreneta de V.Carceler en format d’orgue i tenora com l’any passat. 
 

  

Un bon homenatge a la ciutat que 
han pogut veure tots els ciutadans 
presents a la cerimònia.  
 
L’Església estava plena de feligresos 
que al final han aplaudit la petita 
ofrena en forma de Sardana. Cal 
destacar la interpretació de V.Prunés 
i en Ll.Pujol amb uns arranjaments 
que han fet ressonar la tenora per 
tota la parròquia. 

   

  
 
7 setembre: Acte a favor del Referèndum 
 
Plaça La Corona (19:30 – 20:00) 
Agrupació Sardanista 
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El dijous es realitza un acte que organitza l’ANC a favor 
del referèndum aprovat el dimecres dia 6 al Parlament de 
Catalunya després d’una sessió maratoniana. 
 
En el decurs del mateix les entitats voten simbòlicament 
la seva participació i el seu recolzament. 
 
L’ASG hi és representada per F.Pou qui fa la votació 
virtual en nom de l’entitat. 
 
Molta gent donant suport a l’acte conduit per S.Montagut 
i l’Agrupació participant-hi activament. 

  

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

PROGRAMA 

Sardana curta N.Paulís 
Arenys de Munt R.Viladesau 
30 anys a sac E.Ortí 
La infantona E.Sans 
Una sardana JMa Tarridas 
Galanteig C.Saló 
Mataró 2015 a trenc d’alba R.Iglesias 
Avant roquetencs JJBeumala 
Vilanova de la Muga R.Palmada 
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Malauradament aquesta ballada ha estat suspesa ja que una hora abans de les 
previsions estava plovent a Granollers amb força pel que hem quedat de 
traslladar-la a una altra data que ens vagi bé a tots. 
 
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 any el cor de swing ha interpretat Stand by me i Everybody clap your 
hands abans de la cantada conjunta de Els segadors. Molta gent a la plaça fent 
la ofrena anual tot esperant l’1 d’octubre. 
 
30 de setembre: Ballada per la democràcia. 
 
La Porxada (18:30 – 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
Hem programat una ballada extraordinària un dia abans del referèndum per la 
independència. 
 

PROGRAMA 

Els degotalls R.Castells 
Al mestre Puigferrer J.Coll 
Bell Penedès J.Saderra 
Catalunya independent J.Oliver 
De bon matí P.Ventura 
Baixant de la Font del Gat E.Morera 
Independansa J.Paulí 
És la Moreneta A.Carcellé 
La flama de la sardana T.Gil i Membrado 
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La ballada més emotiva de l’any. Una munió de gent ballant i cantant les 
sardanes que ens ha ofert la cobla. Probablement una de les ballades més 
transcendents de la història moderna de l’entitat. 
 
Es van repartir documents per cantar Es la Moreneta i La Santa Espina que 
part de la gent va cantar amb fervor mentre altres ballaven. Es va encerclar TOTA 
La Porxada en una anella gegantina la sardana de germanor. Es van cantar Els 
segadors de la ma de la cobla i tot el públic assistent. I, a demés, el nostre soci 
i ex-president A.Mulet va contribuir en el pagament de la mateixa de forma 
considerable. 
 
Tot i la pluja de la tarda, que ens va obligar a col·locar la cobla sota de la Porxada, 
una ballada extraordinària que recordarem en temps. 
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23 d’octubre: Contrapunt. Programa de ràdio. 
 
Radio Granollers 
20:30 a 21:30 
 
 

  
 
L’Octubre ens ha dut una sorpresa molt agradable: l’emissió d’un nou programa 
radiofònic a Radio Granollers “Contrapunt” que serà dirigit, editat i presentat per 
Jordi Rubio, nou membre de la Junta de l’ASG. Aquest programa s’emetrà 
setmanalment els dilluns de 20:30 a 21:30. 
 
Desitgem una molt bona salut al programa i que compleixi amb els estàndards 
actuals. 
 
15 d’octubre: Retrats d’un sentiment. 
 
Teatre auditori (19:00 – 20:30). 
Cobla Marinada 
Colla Violetes del Bosc 
 
La cobla i la colla sardanista ens ofereixen un viatge a la historia de la sardana 
des dels inicis del ball pla fins a les mes vistoses coreografies de punts lliures. 
Una forma visual i sonora de seguir els passos evolutius de la Sardana. 
Una mica menys de mitja entrada al Teatre. Costa programar espectacles reeixits 
ja que la població prefereix actes a fora. 
La professionalitat dels balladors i músics s’ha posat de manifest i l’espectacle 
ha quedat ben materialitzat. Es una bona forma de poder seguir els passos que 
ha donat la Sardana des dels seus inicis i l’evolució que ha sofert. 
La millor colla pel millor acte. 
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22 d’octubre: 47è Festival Sardanista. 
 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
Tornem a tenir un dia esplèndid. Hem aconseguit formar fins a 7 anelles (Som i 
serem, Terra Aimada 73, Terra Aimada 63, Espai 1, Espai 2, el Casal del 
Centre i els Dansaires Franquesins). De nou un munt de participants 
s’apleguen a cada colla per finalitzar emplenant La Porxada amb la Sardana de 
Germanor Si encara hi fossis de F.Carballido. 
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. Fem referència al moment polític 
que estem vivint ja que en R.Sauri esmenta la pèrdua de llibertat dels Jordis així 
com l’aplicació del 155, fet ocorregut el dissabte 21. La presència de J.Mayoral 
fa que tothom li doni recolzament. Al final de la ballada cantem tots plegats Els 
Segadors. 
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PROGRAMA 

Festa Mil·lenària J.Fontàs 

Aigua Xelida R.Viladesau 

Banyuls, ciutat pubilla M.Hawart 

Nuria D.Gasulla 

Hostalric, palau de pedra Ll.Duran 

Els avis Nin J.Saderra 

El parc de la Guineu P.Fontàs 

Rondalles i cançons (lluïment) J.V. Xaxu 

Si encara hi fossis (germanor) F.Carballido 
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18 de novembre: Ballada de la diada (trasllat). Ballada per la llibertat 
 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 – 19:30). 
Cobla Ciutat de Granollers 
 

 
 
Hem reconvertit la Ballada ajornada per la pluja el passat 9 de setembre en una 
ballada de dissabte (que en aquest cas substitueix a l’enllaunada). 
 
Aquest cop però l’hem titulat Ballada per la llibertat en homenatge als presos 
polítics que el nostre país te encara empresonats. La ballada prou concorreguda 
tenint en compte que ja ens trobem en dates en les que es fa fosc molt aviat. En 
Ricard va fer una petita explicació del que estàvem fent i al final, com ve essent 
habitual, la cobla va interpretar Els segadors seguit per un munt de dansaires. 
 
Amb això queda clos el programa d’aquest 2017. 
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PROGRAMA 
Sardana curta N.Paulís 
Arenys de Munt R.Viladesau 
30 anys a sac E.Ortí 
La infantona E.Sans 
Una sardana JMa Tarridas 
Galanteig C.Saló 
Mataró 2015 a trenc d’alba R.Iglesias 
Avant roquetencs JJBeumala 
Vilanova de la Muga R.Palmada 

 
 
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 a la mort de l’Antoni Guirado, 
la d’en Josep Jerez, el bicentenari del naixement de Pep Ventura i al record dels 
25 anys de les Olimpíades a Barcelona, moment en que la Sardana va ser 
representada per les colles sardanistes simulant els anells olímpics. 
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El 2017 s’ha caracteritzat a nivell de país pels actes relacionats amb el Procés 
Constituent la qual cosa ha fet que alguns dels actes realitzats s’hagin relacionat 
molt directament amb això. 
 
Com sempre, l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits. Enguany cal 
destacar també la Ballada per la Democràcia seguida per molts dansaires i 
cantants de la ciutat així com la Ballada per la Llibertat en homenatge als presos 
polítics del nostre país. Aquest any també ha començat el programa sardanista 
Contrapunt conduit per en Jordi Rubio. El Festival sardanista segueix viu. Les 
ballades segueixen concorregudes i les hem de potenciar tal com convingui 
tenint molta cura de no repetir sardanes per evitar escoltar sempre les mateixes 
peces musicals. La cobla Ciutat de Granollers segueix a bon nivell i es nota 
integrada amb els actes de l’Agrupació. 
 
Així finalitza l’any 2017 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2018 
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2017  
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AGRUPACIO SARDANISTA 
GRANOLLERS 2017 
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ASSEMBLEA 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
 

  



34/48 

XERRADA XAVI PIÑOL 
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SANT JORDI 
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REVETLLA SANT PERE 
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APLEC 
Cartell 

 

 
  



38/48 

APLEC 
Programa de ma 
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BALLADA SANTA ANNA 
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FESTA MAJOR 
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FESTA MAJOR 
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11 DE SETEMBRE 
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BALLADA PER LA INDEPENDENCIA 
Lletres subministrades per als dansaires 
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CONCERT RETRATS D’UN SENTIMENT 
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CONTRAPUNT – RADIO 7 VALLES 
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 FESTIVAL SARDANISTA 
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BALLADA PER LA LLIBERTAT 
 

 


