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Memòria d’activitats 

 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2021 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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17 de Gener: Sardanova. 
 
Teatre-auditori (19:00 – 20:30) 
 
Santi Arisa & Lakatans 
Cobla Contemporània 
Colla Creixent 
 
Comencem l’any amb un concert al Teatre-auditori. Santi Arisa ens visita amb la 
Sardanova actualitzada. Després de molts entrebancs pandèmics hem 
aconseguit programar aquest concert (amb confinament municipal inclòs) que ha 
aconseguit aplegar un bon nombre de sardanistes i aficionats al jazz. 
 
La conjunció entre el grup jazzístic amb la cobla és espectacular i tot i que el so 
no és el millor, el resultat és brillant sobretot quan la colla apareix per ballar el 
galop i les sardanoves (2 de les quals amb punts lliures i 1 de lluïment). També 
hi va participar l’Agnès Miralbell cantant un parell de peces. 
 
El programa escollit pels músics és el següent: 
 

L’espantall Santi Arisa/Jordi Molina Sardanova 

La pluja plora Santi Arisa/Manel Camp Sardanova 

El Cant del galop Santi Arisa Galop 

D’afidnes a Martorell Santi Arisa/Jordi Paulí Sardanova 

Montgrí Blues Santi Arisa/Francesc Gener Jazz 

Barcelona és una festa Santi Arisa/Francesc Gener Sardanova 

Ethos Santi Arisa Sardanova 

La princesa Petra Santi Arisa/Florenci Trullàs Jazz 

El cant dels ocells Santi Arisa/Xavier Roger Sardanova 

El ball de la Petra Santi Arisa/Florenci Trullàs Jazz 

Sardanova Santi Arisa Sardanova 

 



El bis és de nou la Sardanova ballada pels dansaires de Canet. 
Un concert amb regust de blues i sardana interessant per poder ser escoltat. 
Una bona proposta per a una tarda d’hivern freda però que els socis han sabut 
premiar amb la seva assistència. 
 

  
 
27 de Febrer: Assemblea virtual. 
 
Sala Francesc Tarafa (18:00 a 19:00) 
 
Amb la participació només dels 4 membres de la Junta que havíem de donar les 
dades (Ricard, Mireia, Albert i Carles), es realitza la primera assemblea anual 
telemàtica on es passa comptes de com ha anat l’any anterior, ple d’entrebancs 
a causa de la pandèmia.  
 
Tot i que tenim alguns socis connectats la reunió esdevé molt freda encara que 
es posen sobre la taula tots els elements considerats. S’aprova l’acta anterior, 
els actes realitzats (bàsicament 2), els comptes i el pressupost i programa pel 
2021 el qual acaba essent una declaració d’intencions a l’espera de l’evolució de 
tot plegat. 
 
El primer acte que cal considerar és el concurs que no es farà i que el volem 
substituir per un acte alternatiu al disposar de la plaça, la cobla i la data. 
Probablement es tracti d’un concert a la fresca. I sense mes comentaris (nomes 
una referencia a la cobla Ciutat de Granollers, als socis que ens han deixat i a la 
continua tasca de la Junta intentant seguir programant actes per la ciutat) es 
dona per finalitzada l’assemblea anual. 
 
  

27 de Març: Concert Setmana Santa. 
 
Teatre auditori – Sala petita (18:30 a 20:30). 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 
 
Tot i que vàrem considerar de fer un concert a l’aire lliure el dia del concurs 
aprofitant de tenir la cobla i l’espai (La Porxada), l’Ajuntament no ens va deixar 
fer-ho degut a l’estat de la població envers la pandèmia. 
 



L’alternativa va ser doncs la possibilitat de fer un concert a porta tancada. L’únic 
lloc viable va ser la Sala Petita de l’auditori (per cost i després d’una negociació 
amb l’àrea de Cultura) amb la mateixa cobla. 
 
L’aforament va quedar petit de seguida només quan va estar notificat a les 
xarxes. Per tant, èxit total tot i ser dissabte per la tarda. 
 
La cobla va exposar un programa barreja de clàssics i moderns que va fer les 
delícies de tots els assistents. Interpretacions molt acurades presentant 
sardanes de gran exposició (com la de Marc Timon) o de recent modernitat (com 
la de l’Anna Abad). 
 

Camprodon Joan Manén 

Empúries, la grega Josep Maria Ruera 

Abraçada Conrad Saló 

La sardana de Llafranc Ricard Viladesau 

Cants de maig Vicenç Bou 

Cercles d’amistat  Marc Timon 

Un mar de verdor Joan Druguet 

Del moll a l’Arbreda Josep Cassú 

Lidia Enric Ortí 

Camí de l’UNESCO Anna Abad 

 
Abraçada va ser dedicada a Carles Rovira en motiu del seu recent decés. 
 
Ens van acompanyar l’Alcalde J.Mayoral, L’Alba Barnusell, l’Alex sastre, la Nuria 
Mainou i la Delegada de Cultura popular de la Generalitat. Tot un èxit. 
 

  
 

  



 
 
23 d’abril: Ballada de Sant Jordi. 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Girona. 
 
Ballada suspesa arran del covid-19. S’han posat parades de roses a la plaça de 
la Corona però els llibreters s’han quedat a la seva zona d’influència. Hem ajornat 
la ballada fins que es pugui, d’acord amb l’acord amb la cobla. 
 
14 de maig: Concert de l’Ascensió (sardanes i concert).  
 
Parc de ponent (17:30 a 18:30) 
Els Montgrins 
 

PROGRAMA 

Al nostre barri Manel Saderra Puigferrer 

Pares Marcel Artiaga 

Amics de Mataró Conrad Saló 

Tiet Ferriol, l’últim rossinyolet Marc Timón 

La cardina encara salta Vicenç Bou 

Estany de Travertins Pitu Chamorro 

L’esperxador de somnis Joan Jordi Beumala 

Sempre Montgrins Sigfrid Galbany 

 
Un dia de l’Ascensió diferent. Al Parc de Ponent s’instal·la un escenari de Festa 
Major per rebre als Montgrins els quals interpreten amb molta cura les obres 
escollides fent-ne la presentació el propi M.Camós. Format molt diferent del que 
estàvem acostumats a la plaça de l’església però en certa manera millor perquè 
permet mes gent assistir al concert sense haver d’anar corrents a canviar-se de 
lloc. 
 
La platea plena (mes de 300 persones) en una tarda que amenaça pluja però 
que finalment manté un sol que s’agraeix, tothom seguint els protocols COVID 
per evitar mals majors. 
 
Al final una Santa Espina corejada pel públic totalment dempeus. Una tarda plena 
de sentiment i seguiment. Després l’habitual concert de Festa Major amb els 
musics abillats per l’ocasió. 
 



  
  

  
 
 
5 de juny: Concert de Sant Jordi 
 
Cobla ciutat de Girona 
Casino.- Sala Joan Bretcha 
 
 

PROGRAMA 

Recordant Vic J.Serra 

L’amic Vicenç M.Artiaga 

Captivadora Obligada Tenora (J.Coll) Josep Gispert 

Tocs de festa Josep Ma Ruera 

Sota els estels de Moscou Alfred Abad 

Bona diada Conrad Saló 

Ginesta florida Jordi Leon 

Com el primer dia J.J. Beumala 

Noies poblenovines Josep Saderra 

Portbou sardanista Josep Coll 

 
La sala Joan Bretcha va ser la sala de trobada entre el sardanisme granollerí i el 
Casino. Després de molts anys hem tornat amb la musica per a cobla a un dels 
llocs mes concorreguts de la ciutat. Recordem la mort de Joaquim Tristany i 
donem una rosa a tot els assistents. 
 
La sal plena de goma  gom amb els socis de l’entitat gaudint d’un concert ben 
interpretat per la Ciutat de Girona, barrejant clàssics i peces d’aplec on no hi van 
faltar els compositors de casa: Ruera, Saló, Artiaga. 



 
La presència de Josep Mayoral i Maria Villegas dona relleu a l’acte d’una hora 
de durada però que deixa el regust sardanista a la nostra ciutat. 
 

  
  

  
 
 
25 de juny: Revetlla sardanista.  
 
Plaça Perpinyà (20:00 a 22:00) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 

PROGRAMA 

Trencatimons F.Camps 

El Palau de la fosca P.Chamorro 

Porta-la amb tu O.Marquès 

Camí de la UNESCO A.Abad 

Vinyes de ma terra A.Escoda 

Les dames blanques J.Lázaro 

Com si el cel hagués florit M.Artiaga 

L’encís del Ripollès J.Coll 

Badalona F.Mas Ros 

 
Tornem a la plaça Perpinyà i aquest cop i per primera vegada després de molt 
de temps amb l’oportunitat de ballar i, com sempre, de menjar un trosset de coca 
com fèiem abans de la pandèmia. Per fi una ballada autèntica. Tot i les parades 
de discs (fallada de la via publica de l’Ajuntament) es proposen un seguit de 
rotllanes per ballar a la fresca a la plaça. Sembla que finalment la pandèmia dóna 
un tomb. 



 
La cobla molt bé i reestrena la sardana de J.Lázaro, que hi és present, en motiu 
del casament del tible. Un petit homenatge també a Ll.Albert mort aquesta 
mateixa setmana. 
 
Les rotllanes es fan com sempre i a la mitja part coca i aigua pels assistents. Al 
final la sardana de germanor que simbolitza la tornada a la normalitat...esperem. 
 

  
  

  
 
 
10 de juliol: Aplec de Nit. 
 
Parc Torra i Villa (20:00 – 24:00) 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
Cobla Jovenívola 
Cobla Principal de Llobregat 
Timbales, Jaume Yelo 
 
Torna l’Aplec. Finalment tornem al Parc Torras y Villà per ballar i fer ballar als 
dansaires d’arreu. Amb mesures de covid: entrada restringida, sense botifarres, 
amb mascareta... però amb ganes de tornar-hi. Per això hem penjat la pancarta 
habitual a l’alçada de l’Europa. Comencem més d’hora (20 hores) per acabar 
també una mica abans. 
 



 
 
El programa de l’Aplec en el que hi participaran les 3 cobles habituals mes les 
timbales de en Jaume Yelo és el següent: 
 

Gelosa MS Puigferrer 

Pensant en tu J.Blanch Reynalt 

Badalona 2007 d.c. M.Timon 

Sardana amb folre i manilles S.Galvany 

Blanca espurna J.Paulí 

Cel amunt (Obl. Tible) R.Viladesau 

Quina fera! (Obl. Tenora) R.Vilà 

En Pere de Llinars E.Prats 

Gent de Malgrat M.Font 

Barcelona ’92 (Obl. Trompetes) R.Viladesau 

La família que hem triat (estrena) O.Oller 

Pardals al niu F.Camps 

Sant Feliu de Guíxols, anima de la 
sardana (conjunt) 

X.Cassanyes 

Palafrugell i Tamariu (conjunt) C.Saló 

El fill de can Roset J.Druguet 

A la festa (galop) J.Vilà 

Essència d’aplec (concurs) E.Ortí 

A saltar P.Marons 

L’ermita de Collbàs F.Mas Ros 



Per un mateix camí J.Molina 

L’amic Frederic J.Burjachs 

L’Aplec de Granollers (conjunt) F.Camps 

La Santa Espina (repicó) E.Morera 

 
Gran dia de juliol. DIMAS col·loca taules, cadires i tanques, quedant tot el recinte 
tancat, amb una entrada i una sortida, El so i la llum a càrrec de Jose Ma Codina. 
Les cobles i les timbales (un encert) a gran nivell i el públic emplenant, com 
sempre les taules per sopar. 
 
L’única pega és per la gent, poca, que ha vingut i no ha pogut entrar per no haver-
ho reservat abans (potser algun soci). Però s’ha intentat mesurar perfectament 
la capacitat real d’acord amb les mesures acordades amb Cultura. 
 
Ens ha visitat en J.Mayoral, l’A.Barnusell i la N.Mainou. De Junts ningú. 
 
L’estrena, la família que hem triat, molt emotiva on uns quants desaires han 
homenatjat a la Nuria amb qui han compartit estones molt agradables. Hi ha 
hagut varies repeticions fruit de la bona programació i encert interpretatiu. 
 
El concurs de colles l’ha guanyat Anella daurada, seguida per Els barrejats i 
Saligarda. Menció especial per la colla infantil que també s’han afegit, Colla 
junior, a qui els hem anomenat de categoria especial. Un total d’11 colles 
cadascuna amb el seu corresponent lot de Co-Aliment. 
 
Hem rifat la panera de fruita, la nina de Can Diumaró i el pernil que s’ha endut 
en Joan Illa. 
 
En definitiva, una nit de retrobament sardanista amb gent amb ganes de ballar, 
amb bona musica i molt bones vibracions. 
 

  
  



  
  

  
  

  
 
 
26 de juliol: Ballada de Sta Anna suspesa. 
 
27 d’agost: Concert de Festa Major. 
 
Cobla La Principal de la Bisbal 
Plaça Barangé (17:30 – 18:45) 
 



Tornen les sardanes a Granollers en motiu de la Festa Major i ho fan per la porta 
gran amb la participació de la Principal de la Bisbal. Molt bon concert on 
destaquen algunes peces clàssiques amb molt bona resolució per part de la 
cobla magistralment dirigida per Francesc Cassú, destacant especialment Aura 
del Tura amb un in-crescendo brillant al final dels llargs. 
 
El programa escollit inclou 2 obligades, 2 sardanes de mestres granollerins i 5 
sardanes d’autors vius. 
 

Please don't stop the music Marc Timón 

A la bisbal, aplec d'argent Francesc Cassú 

El moreno i el rosset 

(obligada tible i fiscorn) 
Pau Marons 

Festa major Enric Morera 

A Guissona Joaquim Serra 

Tenores flamejants 

(obligada 2 tenores) 
Ricard Viladesau 

Aura del Tura Conrad Saló 

El racó de les sirenes Josep Cassú 

Per la Dolors Jordi Paulí 

En recordança a L‘Àngels Lluís Pujals 
 
 

  
  

Les entrades restringides degut a la covid dificulta l’entrada dels socis i 
participants però les normes se segueixen sense excepció. La cobla es col·loca 
a baix del escenari per evitar la calor de primera hora de la tarda i les cadires 
s’emplenen d’afeccionats a la musica per a cobla. Un encert de programació i 
del lloc malgrat l’hora. Cal revisar les possibilitats de la plaça per altres actes 
similars.  
 



 

  
 
Després, ha tingut el lloc el tradicional concert de música catalana per la mateixa 
orquestra on els components de la Bisbal han ofert un seguit de cançons de 
musica catalana que, de forma brillant, han entusiasmat en les dues edicions del 
concert (tarda i nit). Aquest cop no hem tingut el ball tradicional de Festa Major 
a causa de la covid. 
 

  
 
 
28 d’agost: Ballada de Festa Major. 
 
La Porxada (19:00 – 21:00) 
Cobla ciutat de Granollers 
 
Ballada clàssica de FM a la Porxada, aquest cop tancada només per als 
participants. Dificultats a l’entrada: gent que no s’havia apuntat, socis que creien 
innecessari encarregar-ho, balladors que venien de fora... però al final pot entrar 
gairebé tothom tot i tenir l’aforament limitat i es fa una ballada imprescindible de 
la nostra festa on la Porxada torna a convertir-se en el centre neuràlgic de la 
ciutat per a la projecció de la Sardana i de gran assistència granollerina. 
 
La Cobla està a nivell acceptable i el programa inclou peces de molt bona factura. 
Al final repetim la germanor que ja és habitual a totes les nostres ballades: La 
Santa espina. Tothom surt encantat i agraït d’haver-la pogut realitzar. 
 
Programa: 
 



 

Sentmenat sardanista Conrad Saló 

Sis de set Enric Ortí 

Imparables Alfred Abad 

La vall de Camprodon Ricard Viladesau 

Amb l'esperit vibrant Montserrat Pujolar 

Filologant Joaquím Soms 

Joliu parella Josep Coll Ferrando 

Cap de Creus Rafael Cabrisas 

Llavaneres Francesc Mas Ros 
 
 
 
 

  

  

  

 

11 de setembre: Ofrena floral. 
 
Pça 11 de setembre (11:00 – 12:00) 
 



Un altre acte ja tradicional a la nostra ciutat: l’ofrena floral que fan les entitats al 

monument de la Diada. Aquest any amb la participació de la Tais Costa al 

violoncel i en Ferran Garriga al violí per interpretar algunes peces del repertori 

català. Després la dansa de l’homenatge en l’adaptació d’en Jaume Arnella, 

l’ofrena floral i finalment la interpretació dels Segadors. 

  

 
24 d’octubre: Festival sardanista. 
 
La Porxada (11:00 – 13:00) 
Cobla ciutat de Granollers 
 

De nou ens trobem a La Porxada amb les mesures COVID de nou imposades 

per l’ajuntament (accés restringit, ballar els mateixos amb mascareta...) però amb 

l’esperança d’un final esperat. 

Festes de Roda A.Cohí 

Decennals 2011 A.Abad 

Aigua Xelida R.Viladesau 

L’aplec de Santa perpètua J.Auferil 

Amics del refugi J.Paulí 

El sereno  J.Coll 

Tossa Bonica F.Mas Ros 

A la festa (galop) J.Vilà 

Sarda curta (Lluïment) N.Paulís 

En Ton Paleta (Germanor) J.Vilaró 

La Santa espina (Germanor) E.Morera 

 



Un altre dia assolellat, excel·lent per ballar sardanes a la Porxada i poder retrobar 

els dansaires de totes les èpoques. Ens trobem 9 colles (incloent la colla infantil 

muntada per l’ocasió) emplenant tot l’espai habilitat. Bones sardanes 

interpretades per la nostra cobla, i tothom gaudint de les mateixes. 

Enguany el regal consisteix en un rajol individual per cadascú dels balladors. 

L’èxit es veu en la interpretació de la Santa Espina que envolta tota la plaça de 

dansaires. 

  

  

 

12 de desembre: Concert de Nadal. 
 

El Casino. Sala Joan Bretcha (18:00 – 19:30) 
Cobla Jovenívola 
 

Per finalitzar l’any hem preparat un concert al Casino de Granollers coincidint 

amb les festes de Nadal. En ell s’hi ha inclòs algunes peces nadalenques així 

com d’autors poc programats (com els germans Vilà) fent especial esment a en 

Pere Vilà, traspassat recentment, i del que n’hem escoltat una de les seves 

sardanes. 

La sala de nou plena de gom a gom, amb presència majoritària de socis (de fet 

el concert anava pensat per a ells) i amb una molt bona interpretació de la cobla 



que ens ha acompanyat musicalment. La presentació de l’acte l’ha realitzat en 

Jordi Rubio. 

El programa, dividit en dues parts, és el següent: 

1. Per ella Agustí Borgunyó. 

2. Al Casino de Caldes. Conrad Saló. 

3. Rialla al vent. Francesc Camps. 

4. Granollerina. Miquel Vilà. 

5. Jutges de pau. Marcel Artiaga. 

6. Riu i plora nin. Josep Albertí (25è aniversari mort) 

7. La nit de Nadal. Josep Grivé. 

8. Nadala. Emili Saló. 

9. Nadal montserratí Xavier Ventosa. 

10. La Mar del Sant Pau. Pere Vilà i Ayats. 

11. L'aplec nadalenc. Joan Lluís Moraleda. 

12. El rabadà. Marià Mayral. 

 

  

 

 

 



Amb aquest acte donem per finalitzada la programació del 2021. 

 

ANELLA (Febrer i Desembre) 

 
L’ASG ha editat 2 butlletins trimestrals d’ANELLA aquest any 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 tres portades a la mort 

de l’Enric Mogas, autèntic referent de la revista durant molts anys, a la 

proclamació de Sant Feliu de Guíxols Capital de la Sardana i als 200 números 

d’ANELLA, fita aconseguida gracies a la col·laboració de tothom. 

 

  

 

 
  

El 2021 torna a ser un any estrany per a tothom. El Covid s’ha mantingut i ha 

perjudicat clarament les entitats i la nostra no n’és una excepció. No hem pogut 

fer el concurs i algunes ballades s’han suprimit però hem aconseguit preparar 

diferents concerts per als socis i simpatitzants amb bona resposta. 

Hem seguit mantenint la cobla Ciutat de Granollers oferint-li les ballades de la 

revetlla, la festa major i el festival. La Junta ha estat reunida telemàticament i 



presencialment quan ha estat possible per intentar adaptar-se a les 

circumstàncies. L’aplec ha tornat a ser molt semblant al que ens tenia 

acostumats i, sobretot, el Festival ha demostrat que ja podem ballar de forma 

mes o menys normal com abans. Tot i amb això l’any finalitza amb la incertesa 

de nou causada pel virus que esperem vagi minvant en el proper exercici. 

 

 

Així finalitza l’any 2021 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2022 

amb més sardanes, esperant que la pandèmia ens respecti i sempre de la ma de 

l’Ajuntament amb qui prepararem un nou conveni. 

 

 
Desembre 2021 
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SARDANOVA 
 

 
 

 
 
 



3/11 

ASSEMBLEA 
 

 
 
 



4/11 

CONCERT CONCURS 
 

 
  



5/11 

L’ASCENSIO 
 

 
  



6/11 

SANT JORDI AJORNAT 
 

 
 



7/11 

REVETLLA SANT PERE 
 

 
 



8/11 

APLEC 
 

 
 

 
 
 
 
 



9/11 

EL 9NOU I ARA 
 

 
 

 
 
 



10/11 

FESTA MAJOR 
 

 
 



11/11 

CONCERT DE NADAL 
 

 


