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Memòria d’activitats
Relació d’actes celebrats a Granollers el 2019 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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14/12 Premis Capital de la
Sardana

27 de Gener: Concert “RECORDEM”.
Teatre Auditori (19:00 - 21:00)
Cobla Ciutat de Granollers
Coral Ensemble Aedea
Esbart Dansaire de Granollers
Enguany s’ha preparat un concert en recordança a diferents efemèrides de
compositors sardanistes que s’agrupen en un acte on tindrem la participació de
la cobla, l’esbart, la coral fusionats. S’ha realitzat una Roda de premsa en la que
han participat els integrants del concert així com la Regidora de Cultura, el
Gerent del Teatre Auditori i la Directora de Cultura Popular de la Generalitat.

El programa escollit on es combinen les actuacions de cobla amb esbart o coral
és el següent:
Títol
El cant del ocells
Sota la Parra
Ball de la Morratxa de
Gironella
Quadrilla de Granollers
La Font de l’Albera
A la festa-Ball de Donzelles
Jovenívola
Girona M’enamora

Autor
Anonim popular
Josep Maria Ruera
Ricard Lamote

Participants
Cobla
Cobla
Cobla-Esbart

Josep Maria Tarrides
Enric Morera
Joan Vila Ayats-Josep Maria
Ruera
Ricard Viladesau
Ricard Viladesau

Cobla-Esbart
Cobla-Esbart
Cobla-Esbart
Coral
Cobla, coral i colla sardanista

Conte de Fades
La Sardana de les Monges
Empúries la Grega
Quatre Vegades Vint
Al Vent
A L’entorn de la Porxada
Sant Marti del Canigó
La Verge Catalana

Josep Maria Ruera
Enric Morera
Josep Maria Ruera
Antoni Ros Marba
Raimon Pelejero
Josep Maria Ruera
Pau Casals
Josep Maria Ruera

Cobla
Cobla-Coral
Cobla-Esbart
Cobla
Coral
Cobla-Esbart
Coral
Cobla-Esbart-Coral

La Sala Gran del Teatre Auditori s’emplena per veure aquest espectacle a
l’ensems entre les diferents entitats (és la forma de generar prou audiència).
Diferents participacions al decurs del Concert (familiars de P.Casals,
R.Viladesau o E.Morera) i, sobretot, la batuta final de A.Ros Marbà qui dirigeix
amb tota la força Els Segadors finals cantats per tot el públic assistent. Girona
m’enamora és ballada per un grup de sardanistes granollerins de diferents
indrets.
Un gran èxit que VoTV dóna en directe a partir del 16 de febrer.

9 de Febrer: Assemblea.
Casa de Cultura (18:00 a 20:00)
Amb la participació de 12 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.
Trobem a faltar en Josep Bover i la
seva felicitació anual i recordem
també les defuncions de en Joan
Llampalles i la Gloria Medalla.

Expliquem la suma d’actes realitzats el 2018 i engeguem, per primer cop, un
projecte amb l’escola Granularius que tindrà la seva cloenda el 15 de juny a La
Porxada amb la Principal de la Bisbal. Abans però hi haurà el concert didàctic
que farà la cobla Ciutat de Granollers a la sala Tarafa. Es presenta el conjunt de
projectes del 2019 així com el pressupost associat. S’acorda una puja als socis
després de 15 anys sense augment de quotes. Ens acompanya en aquest acte
en F.Garrell que dies després ens deixa per sempre.

15 de Febrer: Concert didàctic
Sala Tarafa (10:00 a 11:00)
Cobla Ciutat de Granollers
Gràcies als cursets celebrats a l’escola Granularius s’ha preparat aquest concert
didàctic executat per la Cobla Ciutat de Granollers en el qual s’ha fet una
explicació de les sonoritats de la cobla així com de les possibilitats interpretatives
de la mateix. Tot i que el format de la cobla no era sencer, les aportacions d’en
Joan Gómez (alma mater d’aquest concert) han estat seguides pels escolars.
Hem tingut una assistència massiva de nens i mestres que han gaudit amb la
sessió didàctica exposada. Al final, tots ballant per finalitzar la classe amb un bon
regust. Experiència per repetir.

El programa proposat ha estat el següent:
PROGRAMA CONCERT DIDACTIC
El ball de Sant Ferriol
El gegant del pi
Virolet de Sant Pere
Virolet de Sant Pau
A la Festa
Paraigues i ximeneies
Banyuls ciutat pubilla
Pic, repic i repicó
Torroella, vila bella
Flor estimada
Un drac ben panxo
L'elefant i la vaca

J.Vilà
D.Gasulla
M.Hawart
R.Viladesau
V.Bou
R.Vilà
Ma Mercè Navarro
D.Gasulla

Flabiol
Gralla i Garota
Tible i tenora
Tible i tenora
Metall
Cobla
Cobla
Fiscorns
Cobla
Cobla
Cobla
Cobla

17 de Març: 71è 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.
Enguany arriba a l’edició número 71.
Tot i que seguim disposant d’un bon concurs, enguany el numero de colles
inscrites és inferior al dels darrers anys degut a diferents efectes: més concursos
al mes de març, colles punteres que han plegat (cas Xàldiga) o d’altres amb pocs
efectius (Violetes o Dansaires gironins). Esperem que aquesta dinàmica no es
repeteixi en els propers anys per no posar en risc la continuïtat del acte.
Finalment, doncs, s’han acceptat un total de 16 colles (6 grans, 6 veteranes, 3
juvenils i 1 infantil). En Josep Codina ens aporta la sonorització que és perfecte.

Aquest any hem triat un programa combinat clàssic/modern. Hem suprimit el
passeig de sortida. S’han preparat uns rams de mimosa perquè tots els
assistents la puguin dur a la solapa o com a petit ram. La consellera Laura Borràs
ens ha enviat un escrit de reconeixement de la tasca organitzadora.
El dia neix assolellat la qual cosa esdevé en un matí de sardanes primaveral.
La interpretació de la cobla és millorable (l’E.Ortí no hi és perquè l’acaben
d’operar i això es nota molt en el so global). Hi ha molta gent fent de bocabadant
i al final encerclem la Porxada amb la sardana de germanor.
Ens acompanyen en J.Mayoral, l’A.Barnosell i la M.López per repartir els premis.
Galop entrada

A la festa

J.Vilà

1a Lluïment

La balada dels cingles

J.Ma Bernat

2a Lluïment

Guinardonenca

N.Paulís

Revessa

Enreboussada

D.Gasulla

Final Lluïment

Riells del Fai

J.Ma Ruera

Final Lluïment

Pastes i garnatxa

J.Molina

Germanor

Imparables

A.Abad

Públic

Gràcies, Pere

M.Timon

Les classificacions són les següents:
ALEVINS
1.- Trapelles

JUVENILS

Sabadell

VETERANS
1.- Sabadell
2.- Ressò
3.- Entre boires
4.- Trenc d’alba
5.- Sempre laietans
6.- Dansaires de Maig

1.- Maig
2.- Creixent
3.- Cabirols

Barcelona
Canet de Mar
Sabadell

GRANS
Sabadell
Sabadell
Vic
Girona
Barcelona
Barcelona

1.- Mare Nostrum
2.- Mirant al cel
3.- Riallera
4.- Horitzó
5.- Dansaires del Penedès
6.- Blana espurna

Barcelona
Sabadell
Vic
Barcelona
El Vendrell
Sitges

La revessa (49 x 66) de D.Gasulla s’anomena Enreboussada i l‘han resolt
correctament 3 colles: Mare Nostrum, Maig i Sempre laietans.

23 d’abril: Ballada de Sant Jordi.
La Porxada (18:30 a 20:30)
Cobla Ciutat de Girona.
PROGRAMA

Amb l’esperit vibrant

M.Pujolar

Noves arrels

A.Taulé

El jardí de Sant Boi

J.Ma Boix

50 anys d’aplecs gironins

A.Mas Bou

Maria Estrella

J.Bonaterra

Catalanitat

V.Bou

Poble de Vallirana

C.Santiago

Platí a Rubí

M.Tudela

El gorg Sanaiut

C.Rovira
La Diada de Sant Jordi és reeixida.
Aquest any el dia comença ennuvolat però
a la tarda La Porxada s’emplena de
ciutadans comprant roses i llibres i la
Cobla Ciutat de Girona interpretant les
sardanes escollides.
Varies anelles, bocabadants, oïdors
envoltant la plaça pel que es tracta d’un
dels actes més concorreguts i exitosos de
tot l’any. Tot i amb això és una data en la
que els participants es divideixen entre
compradors, passejants i el numero de
dansaires no és el desitjat. En qualsevol
cas, és ballada obligada
.

27 d’abril: Diada Internacional de la Dansa
Plaça de l’església i Plaça de La Porxada (18:00)
Com ja ve essent habitual, es celebra la DID on diversos escoles de dansa de la
ciutat ensenyen les seves millors gales als conciutadans. L’ASG hi participa
posant una sardana (“ curts i 2 llargs) que és ballada per tothom en format de
germanor.
Enguany L’encís del Ripollés de Josep Coll i Ferrando, que el 2010 va ser
guardonada com Sardana de l’Any en un acte celebrat al teatre-auditori de la
nostra ciutat.
Vàrem fer dues ballades, una a la plaça de l’església i l’altra a La Porxada, essent
el presentador l’Eduard Mallol qui porta l’acte com ve essent habitual.

L’esquema que dona les dues ballades a les dues places és poc efectiu ja que a
l’església s’omple de gent mentre que la Porxada es veu buida.
Caldrà avaluar què fem en properes edicions.

31 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).
Plaça de l’església (17:30 a 19:00)
Cobla - orquestra La Principal de la Bisbal.
PROGRAMA
Els ocells et canten

C.Saló

Palamós, ciutat pubilla

R.Viladesau

Promesa de tardor

J.Cassú

Imma d’or

Ll.Pujals

Tres del Roselló

F.Mas Ros

L’aplec de la Garriga

R.Vilà

La crida a participar de l’audició que fa La Principal de la Bisbal és única. Tot i
l’horari, la plaça s’omple de balladors en una tarda de temperatura extraordinària.
Val a dir que la interpretació és correcte tot i que el programa és senzill.
La plaça queda completament plena al fer la sardana de germanor.

Aquesta hora programada és millor per l’Ascensió que per la Festa Major.
Després de la ballada, La Porxada s’engalana i s’omple d’assistents pel concert
de després així com el ball. Aquest és un acte per repetir tantes vegades com
calgui en aquestes dates.

15 de juny: Ballada pel 70è Aplec i celebració de la DUS.
La Porxada (18:30 a 20:30)
Cobla La principal de la bisbal
Aprofitem tres esdeveniments en un sol acte: El Dia Universal de la sardana, el
final del curset celebrat a l’escola Granularius i l’homenatge al 70è aplec de la
sardana que se celebrarà a13 de juliol. La cobla escollida és la Principal de la
Bisbal aprofitant la bona relació que té amb en Jordi Rubio que acaba disposant
de bones condicions econòmiques per a la ballada tal i com va fer l’any passat
amb la ballada d’abans del concurs.

El programa preparat per aquesta ballada és:
PROGRAMA
Sentmenat sardanista

C.Saló

Xaloc

J.Molina

A la festa (galop)

J.Vilà

Xerinola (5 tirades)

R.Viladesau

Els rocs de l’estany

A.Font

La Naia del llac de Banyoles

F.X.Cassanyes

Blanes festiu

J.Albertí

L’amic Frederic

J.Burjacs

L’aplec d’Arbeca

F.Mas Ros

Per Mollet

R.Vilà

Dia espectacular. La millor ballada de l’any. Ha estat una tarda per repetir. Pel
temps, la cobla, els nens i el públic assistent. Els nens participants al curset de
Granularius han fet un galop que els ha permès ubicar-se al costat de la cobla i
ballar una sardana de 5 tirades (Xerinola) que ha servit per demostrar la bona
tasca feta pels monitors. En Josep Mayoral al final els ha adreçat unes paraules
de complicitat. L’escola ha quedat encantada.
A demés hem ballat Blanes festiu com a homenatge al Dia Universal de la
sardana i, per sobre de tot, la participació de la gent ha estat multitudinària, tant
pel que fa als dansaires com els oients com els bocabadants aprofitant la fira del
disseny que es celebrava a La Porxada.
En definitiva, una gran tarda de Sardanes.

23 de juny: La Flama del Canigó.
La Porxada (19:00 – 20:00)
Com cada any, Omnium prepara un acte relacionat amb la diada de Sant joan
en el que es recull i s’encén la Flama del Canigó al centre de la plaça. Es llegeix
un manifest i l’acte finalitza amb una sardana de germanor (enllaunada) que és
ballada per tots els assistents. Es un acte reivindicatiu amb ressò de tradició.

28 de juny: Revetlla sardanista.
Plaça Perpinyà (20:30 a 22:30)
Cobla Ciutat de Granollers
Una tarda plena de sol garanteix una ballada reeixida a plaça Perpinyà.
Degut a la calor ha calgut donar aigua a tots els assistents abans d’hora. La coca
ha costat un pèl més aquest any degut a la calor i a que n’hi ha via 2 kg
addicionals. La cobla ha estat a un nivell inferior a l’habitual però en canvi el
públic és fidel a la trobada anual. Al final com és costum, l’anella de germanor
omple la plaça prova de la bona afluència per ser un divendres al vespre. Un
encert programar la ballada més d’hora.

PROGRAMA
Banyuls, ciutat pubilla

M.Hawart

Floricel

P.Massats

El cant del batre

J.V. Xaxu

Montblanc, capital de la sardana

A.Abad

La dansa dels gegants

M.Pujolar

Verge de la Pietat

J.Soms

Pal de paller

R.Viladesau

Joliua parella

J.Coll

Badalona

F.Mas Ros

14 de Juliol: 70è Aplec de Nit.
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30)
Cobles Principal de Llobregat, Sant Jordi i Jovenívola.
Arribem als 70. Dia important per l’entitat en el que a banda de les propostes
habituals hem afegit la participació de les timbales i hem confeccionat unes
samarretes de color amb l’anagrama de l’entitat i una referencia als presos
polítics per a l’ocasió.
Repetim enguany el format de 3
cobles,
numero
de
sardanes
individuals i de conjunt, totes elles de
7 tirades amb l’afegit de 2 estrenes
de F.Carballido i A.Pujol per donar
més relleu a l’acte i 4 obligades, ja
que sembla que això engresca als
balladors.
Des d’uns 15 dies en antelació s’ha
col·locat la pancarta informativa a la
Fonda Europa.
Dia de molta calor. Tant a la tarda com a la nit la sensació tèrmica va ser de
molta xafogor. Molt bon nivell de cobles que han de repetir alguna sardana (les
de conjunt molt ben escollides). La participació de J.Yelo a les timbales ha donat
una mica més de grandesa a les interpretacions i la sonorització de la cobla
esdevé un motiu més de millora.
Aquest any hem trencat motllos: l’esforç de difusió fet per la Fina i en Jordi Rubio
dóna fruit i tenim sardanistes d’arreu. Les botifarres s’han acabat.

S’han preparat les botifarres com és habitual i el Bar a càrrec de la gent de Can
60. S’han rifat la panera de fruita i el pernil i la sardana incògnita, aquest any
Platges de Lloret de V.Bou.
Hem tingut de nou un homenatge als presos polítics del nostre país amb la
lliurament de samarretes grogues a tots els participants al concurs de colles la
qual cosa ha acolorit de groc tot el parc.
El galop ha estat un petit guirigall però tothom gaudint de les notes de A la Festa
i el repartiment de lots amb les caixes de plàstic esdevenen un encert.
El concurs de colles improvisades amb un total de 12 (4 més que el 2018), l’ha
guanyat la colla Amics de Granollers seguida de Rotllana Eixerida i Veterans
eixerits. La colla formada pels membres de la Burtisardana ha tornat a participar.
Tots els membres han vestit de groc gracies a les samarretes esponsoritzades
per un dels nostres ex-presidents.
Aquest any la presència política ha estat nombrosa: en J.Mayoral amb
l’A.Barnusell i la M.Villegas (nova regidora de Cultura), l’A.Sastre i en J.Ma
Noguera (PdCat) i la Núria Maynou (d’ERC).
El programa seleccionat, amb sardanes de 7 tirades per enguany és el següent:

Per tu, Mercè

C.Saló

La plaça del firal

J.V.Xaxu

A temps!

A.Abad

Felicitats

J.Leon

L’aplec de Súria

J.Lázaro

Petit Ernest

P.Mercader

Per tu, Montse (obligada trompeta)

F.Mas Ros

El moreno i el rosset (tible i fiscorn)

P.Marons

Dos germans (2 tibles)

J.Saderra

Fervor latent (estrena)

F.Carballido

Qui no pugui, que plegui (cobla)

P.Fontàs

Platges de Lloret (incògnita)

V.Bou

Petons de matinada (conjunt)

E.Ortí

Granollers, terra estimada (conjunt)

R.Vilà

Tres anys en el record (estrena)

A.Pujol

A la festa (galop)

J.Vilà

Arran de la mar salada (concurs)

Ll.Pujals

El rosset Oriol

S.Galbany

Calella triomfant

J.Auferil

Esperit Calongí

R.Viladesau

A Banyoles, el 50è

R.Picamal

L’Aplec de Granollers (conjunt)

F.Camps

La Santa Espina (repicó)

E.Morera

2 fets han tornat marcat l’edició d’enguany:
•
•

Per un cantó l’homenatge que hem fet a La Principal de Llobregat en motiu
del seu 90è aniversari amb un pastís lliurat per en J.Rubio i la F.Pou a la
cobla.
L’altra per la celebració dels 70 anys del nostre aplec. Un monumental
pastís amb ulleres i unes parlaments de en R.Saurí i l.A.Barnusell han
permès gaudir d’una celebració senzilla però emotiva de l’aniversari.Tot
l’aplec ha brindat per l’aniversari amb una copa de cava

Hem intentat anar molt de pressa en la celebració de les peces i s’han escollit
amb encert les que anaven acompanyades de timbales. En Jordi ha estat
l’encarregat de alleugerir les cobles i hem acabat prou d’hora.
Ens quedem amb un molt bon regust i ganes de superar-ho l’any vinent. Com no
ha de ser d’una altra manera, és la festa sardanista millor de l’any.

FOTOS APLEC

Colles improvisades

Sergi Marquillas

Butisardana

Ferran Carballido

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. Molta gent en un dia
amb molta calor. Es tracta d’un clàssic a les
nostres programacions però que pensem
mantenir per l’encert organitzatiu que
representa.
Els responsables de la Biblioteca Santa Anna
i aquest any també l’E.Banús són els
encarregats i han convertit la festa de la plaça
en una acte social rellevant. Enguany han
afegit altres actes tal i com es veu a la
propaganda preparada.
De fet, l’afluència de públic sembla
augmentar any rere any la qual cosa anima a
seguir organitzant.
Malgrat l’onada de calor del mes de juliol s’ha pogut celebrar una gran jornada
sardanista. Fins a 5 anelles en un espai ple de cadires i sardanes. La cobla
segueix fallant, sobretot en els passatges de tenora. Esperem que a la FM la
cosa millori ja que el numero d’actes en els que participen cada cop és mes gran.
En qualsevol cas, la festa ha estat un gran èxit de participació i la ballada
excel·lent en el format (tarima, espai i cadires) com en la nombrosa afluència de
dansaires.
PROGRAMA
Placidesa

Ll.Albert

Arenys de Munt

R.Viladesau

Torroella, vila vella

V.Bou

Colla Oreig

T.Gil Membrado

Sardanes a l’ONCE

J.Paulí

Sis de set

E.Ortí

Sota el Mas Ventós

J.Bonaterra

L’Encís del Ripollés

J.Coll

Els 3 pintors

F.Mas Ros

31 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. Cap altra ballada té el nivell de participació que gaudeix
aquesta. Ja des del primer moment les anelles emplenen la plaça havent-hi
danaires al costat de la cobla i al costat de les barres de cervesa ja que el centre
està ple.
La megafonia esdevé imprescindible per atendre tots els assistents i la cobla està
a un nivell acceptable. Al final, es balla la sardana de germanor a sobre d’un gran
llaç dibuixat sobre la plaça en record dels presos polítics i es finalitza amb Els
segadors. Un dels actes amb més sentit de tot l’any.
PROGRAMA

Santfeliuenca

Puigferrer

Aura del Tura

C.Saló

Essència d’aplec

E.Ortí

Sardanes a l’Havana

J.Paulí

Carinyos meus

R.Picamal

El golfet

R.Viladesau

Petits laietans

J.J.Beumala

El sereno

J.Coll

Mar de Palamós

F.Mas Ros

1 de Setembre: Ballada de Festa Major.
Plaça de l’Església (17:30 a 19:30)
Cobla Rosaleda
La plaça de l’església és un bon lloc per fer la ballada però no a l’horari
assenyalat i menys a l’estiu. Es una bona forma de matar la ballada. La tarda
comença plujosa i després es va animant. Al final la sardana de germanor
demostra que la gent té ganes de ballar però es fa curt. Els músics no són de
primera categoria tot i que es defensen prou bé.
Cal revisar l’hora i els músics per millorar la situació. De fet, el muntatge de
ballada, concert i ball ens fa malbé la celebració de la ballada a aquesta estona.

PROGRAMA
Doll d’amor

J.Hostench

Festeig

R.Viladesau

Nani

E.Gratacòs

Colla laietans

C.Santiago

Anar-hi anant

A.Miàs

Sardacat

J.Velasco

Tot i amb això, el nucli dur d’assistents més entusiastes arriba en punt, es
comença amb 5 minuts de retard i, de mica en mica, es van generant noves
anelles.
Al final la plaça s’emplena amb tots els participants de la sardana de Germanor.
1 de setembre: Exhibició Missa Major
Parròquia de Sant esteve (13:00)
Vicenç Prunés (orgue), tenora i colla.
Després de les ballades, hem tornat a participar en una exhibició a l’altar de la
parròquia durant la celebració de l’ofertori de la Missa de festa major que se
celebra el diumenge de la Festa major. Com ja és habitual, els dansaires que
provenen de diferents colles granollerines, van entrar mentre sonava El cant
dels ocells de P.Ventura i, un cop tancada l’anella, van ballar 2 curts i 2 llargs
de Es la Moreneta de A.Carcellé, amb l’acompanyament només de la tenora i
l’orgue la qual va ser molt aplaudida pel públic assistent que omplia el recinte
parroquial.
Un bon testimoniatge per a finalitzar la FM. Ha estat la quarta participació de
l’ASG en la Missa de Festa Major.

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 la interpretació musical corre a càrrec del conjunt musical Ensemble
Aedea de Granollers que canten Es la moreneta amb acompanyament
instrumental així com l’esbart dansaire que balla el Ball de l’Homenatge abans
de la cantada conjunta de Els segadors.
Com sempre una festa plena de flors, música i una certa reivindicació patriòtica
(enguany menys que l’any anterior).

22 d’octubre: 47è Festival Sardanista.
La Porxada (11:30 - 13:30).
Cobla Ciutat de Granollers.
Dia extraordinari. Hem tingut enguany 8 anelles (Som i serem, Terra Aimada
72, Terra Aimada 63, Ginjolers de l’Espai, Espai 2, el Casal del Centre,
Sardanistes Franquesins 1 i sardanistes Franquesins 2). De nou un munt de
participants s’apleguen a cada colla per finalitzar encerclant La Porxada amb la
Sardana de Germanor En Ton Paleta de F.Camps. De fet, enguany batem
record de participació. El rajol individual que donem com a obsequi queda
totalment exhaurit.
Sembla molt clar que la diada cal mantenir-la i engrandir-la si cal ja que la gent
respon. La Cobla ha tornat a estar al seu nivell després d’alguns dies a mitges.
Enguany toca homenatjar a les persones que es dediquen a l’ensenyament de
cursets a la nostra ciutat: l’Albert Mallol, la Mercè Brau i l’Angelina Grau. De nou
recordem la situació política que estem vivint i demana l’alliberament de tots els
presos quan abans
Al final de la ballada cantem tots plegats Els Segadors.

PROGRAMA
Record de Calella

V.Bou

Els nou presoners

R.Rosell

Trenca Timons

F.Camps

Estelada al vent

R.Guinovart

Hostalric Palau de pedra

Ll.Duran

Nuria

D.Gasulla

El Parc de la Guineu

P.Fontàs

A la festa (galop)

J.Vilà

Els Saltimbanquis (lluïment)

J.Paulí

En Ton Paleta (germanor)

F.Vilaró

La Santa Espina (germanor)

E.Morera

Els Segadors (cantat)

26 de novembre: Introit, Manual d’urgència per entendre la cobla i la música de
la Sardana. Organitzat per AGEVO.
El Museu (18:30 - 19:30).
Xavi Piñol, tible Cobla Marinada.
De nou AGEVO (Aules universitàries) contacta amb un representant de la
Sardana, en Xavi Piñol, qui ja havia fet fa un parell d’anys una conferència a
l’entorn de la musica de cobla. Aquest cop en Xavier fa un repàs històric dels
músics de la cobla il·lustrant-ho amb 4 gravacions (Record de Calella de V.Bou,
Jana la tercera gràcia d’en X.Piñol, Gallardia de C.Saló i La màgia de les torretes
de F.Cassú).
Un auditori ple queda satisfet de
l’explicació i divulgació realitzades.
Fins i tot en Xavi ens mostra un tast
del toc de tible que ha portat per
l’ocasió diferenciant la canya
bufada sola o quan es col.loca
adientment en l’instrument.
Hauríem
de programar més
conferències a porta tancada
sobretot en les jornades d’hivern.
14 de desembre: Premis Capital de la Sardana.
Perpinyà – Teatre del Arxipèlag (17:00 – 19:00)
Enguany en el decurs de l’entrega dels Premis de la Capital de la Sardana, el
nostre butlletí trimestral ANELLA ha estat guardonat amb el Premi a la Dedicació
fruit de la tasca ininterrompuda durant tants anys de divulgació sardanista.
En Jaume Pagès va rebre el premi de mans de Nuri Escudé en un acte per
recordar en el que la presència de Granollers va tenir un protagonisme destacat.

Altres destacats guardonats varen ser: Ramon Julià i Rosa Ma Soler també a la
dedicació i Santi Ferrerfàbrega, Marc Timon i Josep Clos en format de Medalles
al Mèrit Sardanista.
Una festa que va comptar amb la presència de diversos socis de l’entitat i va ser
amenitzat per la cobla Mil.lenària.
ANELLA (Febrer, 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 en Josep Bover,
rapsoda del Vallès, a l’espectacle Recordem celebrat a l’Auditori de Granollers
el passat mes de gener, al cartell del 70è Aplec de Granollers i als sardanistes
garriguencs.

El 2019 ha estat un any ple de nou d’actes rellevants dels que cal destacar el
concert celebrat el gener en homenatge a compositors que vàrem recordar i,
sobretot a la revifalla de l’aplec que en els seus 70 anys ha mostrat una gran
fortalesa en participació i gust musical. Es torna a constatar la vitalitat de l’entitat
amb la nombrosa participació de la gent als nostres actes.
Com sempre, l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits. El Festival
sardanista segueix més viu que mai amb la participació de mes gent. 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. A destacar enguany la ballada del divendres de la Festa major.
La cobla Ciutat de Granollers ha passat un moment de baix nivell però a finals
d’any ha millorat la seva prestació i es nota integrada amb els actes de
l’Agrupació (a destacar el concert divulgatiu per les escoles). I, finalment, hem
engegat un projecte de cursets a les escoles que hem de veure com anirà a partir
d’ara. Les Direccions de les escoles participants n’estan molt entusiasmats.
Finalment, el guardó a la revista ANELLA i al seu representant, editor i ànima de
la mateixa: en Jaume Pagès de la ma de la Confederació sardanista en l’acte de
Perpinyà.

Així finalitza l’any 2019 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2020
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un
nou conveni.
Desembre 2019
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