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2013 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 

 
Memòria d’activitats 

 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2013 organitzats per l’Agrupació 
Sardanista Granollers en conveni amb l’Ajuntament de Granollers. 
 

GENER  FEBRER   

                 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3   
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10   

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  23/2 Assemblea 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24   

28 29 30 31     25 26 27 28      

                 

MARÇ  ABRIL   

                 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7   

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  17/3 Concurs 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13/4 Ballada enllaunada 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  23/4 Sant Jordi 

25 26 27 28 29 30 31  29 30        

                 

MAIG  JUNY   

                 

  1 2 3 4 5       1 2  10/5 L'Ascensió 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  24/5 Curset G.Centre 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  8/6 Ballada 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  31/5 Ballada Bombardeig 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  28/6 Revetlla 

                 

JULIOL  AGOST   

                 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4   
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  13/7 Aplec 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  26/7 Santa Anna 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  30/8 Ballada FM 

29 30 31      26 27 28 29 30 31   31/8 Ballada FM 

                 

SETEMBRE  OCTUBRE   

                 

      1   1 2 3 4 5 6   

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  11/9 Diada 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20   

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  27/10 Festival 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31      
30                 
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NOVEMBRE  DESEMBRE   

                 

    1 2 3        1   
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  17/11 Concert cobla i dansa 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  16/11 Ballada DJ 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22   
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29   

        30 31        

 
 
23 de Febrer: Assemblea General Ordinària de socis. 
 
Casa de Cultura (18:00 a 20:00) 

 
S’aprova la memòria de l’any anterior i els actes per 
aquest 2013, per unanimitat, en presència de 15 socis 
de l’entitat. Al final de la reunió ens acompanya la 
sòcia més jove: la Queralt Tost Sauri. 
Repetim 2 ballades enllaunades que tothom dóna per 
bones. Destaquem la bona vitalitat del Concurs (ja 
està ple amb 26 colles). 
Seguim col·laborant amb l’Ajuntament en la festa de 
l’Ascensió (aquest any amb la Selvatana). L’Enric Pey 
comenta dades de la vida de Josep Ma Ruera ja que 
enguany celebrem el 25è aniversari de la seva mort. 

 
La ballada del 31 de maig serà dedicada al mestre granollerí així com el 
concert del novembre. 
 

  

 
17 de Març: 65è 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. 
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Les aportacions segueixen estancades (molts 
comerciants ens donen l’esquena) però sembla 
aturada la negativa d’alguns a recolzar-nos. 
 
Aquest any pràcticament no hi ha anul·lacions i el 
número de colles supera lo habitual (26 en total) 
essent representades les millors colles del Bàsic 
d’Honor. Es de destacar que el número de colles 
grans i veteranes és el mateix prova de l’edat que 
van tenint algunes colles. La joventut no acaba de 
participar i així pot esdevenir un problema pel 
futur. 
Finalment s’han acceptat un total de 26 colles (10 
grans, 10 veteranes, 2 juvenils i 4 alevins).  
 
Repetim so amb en Silveri Vilà i SONOESTUDI 
que ens fa patir perquè arriba tard a causa de La 
Marató de Barcelona i l’embús de tràfic que es 
forma a la ciutat.  
 
El dia es desperta molt ennuvolat i sense tenir clar 
quina evolució tindrà el matí. 

Decidim però realitzar el concurs a La Porxada, entre altres coses perquè 
l’alternativa és el gimnàs de l’Escola del treball (massa petit per a tanta 
moguda). 
 
Col·loquem la Cobla Sant Jordi sota de la Porxada en una ubicació inèdita per 
evitar que els instruments es mullin. En qualsevol cas la seva interpretació és 
excel·lent, com ens té acostumats, d’un programa que les pròpies colles han 
destacat per la seva qualitat. Cal destacar, també, el bon nivell de qualitat de 
les colles. La sardana de germanor es balla dins de La Porxada així com la 
sardana pel públic. No hem fet el tradicional passeig de sortida. 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment A Guissona J.Serra 

2a Lluïment Juntes les mans C.Saló 

Final Juvenils Galanteig C.Saló 

Final Grans Rosa de Sant Jordi F.Martínez Comin 

Revessa Els curts, molt curts J. Ma Roglan 

Germanor Sota la parra J. Ma Ruera 

Públic Riells del Fai J.Ma Ruera 
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En J.Mayoral, l’A.Barnusell, en R.Sauri, en P.Mur i en G.Cequier donen els 
premis. 
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Les classificacions són les següents: 
 

INFANTILS JUVENILS 

1.- Terrabastall 
2.- Petits laietans 
3.- Arquiris 

St Vicenç Horts 
Barcelona 
Vic 

1.- Cabirols Sabadell 

ALEVINS 
1.- Trapelles 
2.- Xamosa 

Sabadell 
Barcelona 

VETERANS GRANS 
1.- Ressò 
2.- Joventut sardanista  
3.- Arraona 
4.- Trenc d’alba 
5.- L’estelada 
6.- Sempre laietans  
7.- Núria 
8.- Entre boires 
9.- La Lira vendrellenca 
10.- Dansaires de Maig 

Sabadell 
Puig-reig 
Sabadell 
Girona 
Vic 
Barcelona 
Manlleu 
Vic 
El Vendrell 
Barcelona 

1.- Violetes del bosc  
2.- Mare Nostrum 
3.- Tarragona dansa 
4.- Mirant al cel 
5.- Horitzó 
6.- Maig 
7.- Encís 
8.- Andraixa 
9.- Xàldiga 
10.- Montseny 

Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Sabadell  
Barcelona 
Barcelona 
Manlleu 
Tordera 
Barcelona 
Vic 

 
La revessa (16 x 83) de J. Ma Roglan s’anomena Els curts, molt curts i ‘han 
resolt 8 colles. Les guardonades han estat  Sempre laietans, Xaldiga, 
Terrabastall,  Mare Nostrum, Dansaires de Maig, Horitzó, Ressò i Maig 
 
13 d’abril: Ballada enllaunada. 
 
La Porxada (18:30 a 20:15) 
 
Primera ballada enllaunada de la temporada. El mateix dia es fa l’esbartiada la 
qual cosa ens treu públic i dansaires. En qualsevol cas, a la Porxada sempre hi 
ha badabadocs que s’entretenen observant els passos sardanistes. Es una 
forma de sentir sardanes a la plaça a bon preu. Sonostudi segueix participant 
amb nosaltres en la sonorització. 
 

PROGRAMA 

Arenys de Munt R.Viladesau 

Barberà amb la sardana A.Serratacó 

Tres de plata X.Cornellana 

A l’ombra de la rectoria J.Ll Moraleda 

Desitjo que us agradi Ll.Albert 

Palamós, ciutat pubilla R.Viladesau 

Preuada T.Gil 

Quan s’arriba a la Vall d’or C.Rovira 

Banyuls 2000 R.Picamal 



7/41 

 

 
 
23 d’abril: Ballada de Sant Jordi. 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Girona. 
 
Aquest any la ballada de Sant Jordi s’escau en dimarts. Ballada d’èxit amb un 
munt de rotllanes a la plaça. Cal mantenir-la i si es pot, potenciar-la. L’espai per 
ballar s’ha fet mes gran des de que les paradetes s’han distribuït també per la 
carretera i això s’agraeix perquè hi ha espai per a tots. La semifinal de la 
Champions del Barça ha fet que la cobla comencés molt puntual i es finalitzés 
molt en punt. 
 

PROGRAMA 

Els gegants de Castellterçol J.Serra 

50 anys P.Chamorro 

Iris Roca Delpech 

Sardanes a la passejada R.Picamal 

L’Antoni i la Montserrat R.Viladesau 

El pastor enamorat I.Pegenaute 

Carme Riallera R.Palmada 

Noies poblenovines J.Saderra 

Sempre a cent C.Rovira 
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Enguany s’ha estrenat una sardana 
anomenada El pastor enamorat que 
l’Isidre Pegenaute ha dedicat a la gent 
de l’Espai que, com sempre, han 
participat activament en la ballada. El 
propi compositor ha estat present a la 
ballada. En properes edicions potser 
caldrà tenir en compte aquesta 
col·laboració. 

 
10 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).  
 
Plaça de l’església (17:30 a 19:00) 
Cobla - orquestra La Selvatana. 
 
De nou, enguany l’ASG ha estat l’organitzadora de l’acte trucant directament 
amb la cobla (ho ha fet la Fina Pou). El format de ballada, concert i ball es va 
imposant any rera any. Tornem a programar 6 sardanes de 7 tirades.   
 

PROGRAMA 

L’aplec de tardor C.Saló 

Noces d’or R.Viladesau 

La Coquesa J.Ma Tarridas 

Els catrans de Calella J.Feliu 

Llanars festiu J.Farràs 

Colla Roca J.Leon 

 
La ballada a la plaça de l’església és espectacular (amb 5 rotllanes que omplen 
el recinte) i el concert torna a empetitir sense discussió la Porxada plena 
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d’assistents tot i que el temps és un pèl inestable. Aquest format ja ha 
esdevingut un èxit per la ciutat. 
 

  
 
Del 17 de maig al 13 de juliol: VIII Curset/taller de sardanes 
 
La Porxada (20:00 a 21:00) 
 
Enguany el tradicional curset de primavera 
arriba a la 8a edició. De nou amb la 
col·laboració de Gran Centre (tot i que sens 
l’empenta d’abans). Aquest any amb alguns 
canvis: la ubicació passa a ser la Porxada i 
l’horari, les 8 del vespre, per no interferir amb 
els actes que organitza el GRA.  
 
Com sempre la participació de la Núria Nadal, 
la Neus Pascual i en Francesc Escarmís 
exercint de monitors esdevé un encert per a la 
bona realització del curset. Aquest any l’Ona 
Pascual no participa perquè està a punt de 
tenir una criatura. 
 
Hem adquirit un altaveu nou i portable de 400 
W per evitar tenir que traslladar el del gra. 
L’afluència el primer dia no és molt bona però, 
com sempre, cal esperar veure’n l’evolució. 
Començar més d’hora no ens aporta cap 
avantatge (cal pensar en futurs cursets a fer-
los a partir de 2/4 de 9). En canvi, la ubicació 
sí que esdevé adequada ja que ens hem 
estalviat problemes amb el GRA i els 
patinadors que solen participar a la plaça de 
l’Església. 
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18 de Maig: Ballada Plaça Lledoner 
 
Plaça Lledoner (12:00 a 13:00). 
 
Es celebra una jornada matutina al Lledoner en recordança a algun dels seus 
membres més destacats. L’Agrupació participa incorporant unes sardanes 
enllaunades que ballen els assistents en presència de les autoritats de la ciutat. 
 

  
 
31 de maig: Ballada pel bombardeig i homenatge a Ruera. 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Jovenívola 
 
Enguany Granollers recorda els 75 anys que han passat des del Bombardeig 
que va causar tants morts a la nostra ciutat durant la Guerra Civil. Al mateix 
temps es commemora també el 25è aniversari de la mort de Josep Ma Ruera. 
 
Per això s’han realitzat un seguit d’actes en els que s’hi afegeix una ballada 
dedicada a aquests 2 esdeveniments. 
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PROGRAMA 

 

L’aplec de l’amor R.Viladesau 

Pau per Bòsnia J.Paulí 

Sota la parra   J.Ma Ruera 

Cantant l’amor Josep Vicenç Xaxu 

Amor de mainada Ll.Albert 

Santa Pau J.Saderra 

La festa de les senyeres F.Trullàs 

Catalunya canta F.Mas i Ros 

A l’entorn de La Porxada J.Ma Ruera 

 

  
 
El dia a Granollers ha estat festiu durant tota la jornada i la ballada ha estat 
molt concorreguda (s’han fet diversos actes abans i després, tots ells molt 
participats). En Ricard Sauri ha comentat per megafonia la raó de les sardanes 
escollides, fent esment a la figura de Josep Ma Ruera del qui en celebrem el 
25è aniversari de la seva mort i en podem escoltar 2 sardanes del seu extens i 
guardonat repertori. 
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8 de juny: Ballada. 
 
La Porxada (19:00 a 21:00) 
Cobla La Principal de Cassà 
 
Una cobla nova ens acompanya. La idea inicial era portar la Cobla Vila de 
Blanes però això no ha pogut ser ja que finalment tenia altres compromisos. 
 
La ballada coincideix amb la trobada de puntaires a La Porxada però això no 
treu relleu a la festa. A les 5 de la tarda ha caigut un xàfec impressionant però a 
2/4 de 7 el cel era completament blau. La ballada s’ha pogut fer sense més 
entrebancs. La Cobla ha portat un repertori clàssic però molt interessant i les 
interpretacions prou encertades. Es una formació a seguir (bona prestació 
preu/qualitat). La participació segueix essent important i al final hem fet una 
sardana de germanor amb tots els assistents. 
 

PROGRAMA 

Essència d’aplec E.Ortí 

Repuntejant J.Ma Boix 

Tots a la festa Ll.Pujals 

Nani E.Gratacòs 

L’aplec de Cubelles J.Pauli 

Platja d’Aro JMa Tarridas 

Joves triomfants Ll.Alcalà 

La segadora Xaxu 

Fermina F.Mas Bou 

 
 

  
 
 
28 de juny: Revetlla sardanista. 
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Plaça Perpinyà (21:00 a 23:00) 
Cobla Sabadell 
 
Aquesta revetlla sardanista torna a ser un bon referent per a ballar a la nostra 
ciutat. Tenim bon temps i la cobla s’adapta a les condicions (la plaça és massa 
fosca). Els dansaires (del curset i els habituals) s’ho passen bé en un entorn a 
la fresca on hem aconseguit de nou les 5 rotllanes de promig. Al final la 
sardana de germanor envolta tota la plaça. 
 

PROGRAMA 

Aura del Tura C.Saló 

Anima endins J.Albertí 

Bresca de mel J.Parera 

Banyoles.cat J.Paulí 

Mes enllà de la teva mirada F.Carballido 

De Ripoll la mes gentil J.Saderra 

Aires amerencs P.Fontàs 

Picardies C.Rovira 

Llavaneres F.Mas Ros 

 
 

 

Com ja passa en altres ocasions, les 8 coques 
de Can Pey-poch, les ampolles de cava, les 
Fantes de llimona, de taronja i Coca-coles s’han 
exhaurit fruit de la quantitat d’assistents a la 
ballada que ja és un punt de trobada anual 
sardanista a Granollers. 
Ens queda pendent poder associar-la amb la 
gent de la Granollers Cup que sovint participen 
els mateixos dies per la nostra ciutat. 

 
 
12 de juliol: Final curset. 
 
Finalment s’acaba el curset amb el lliurament de diplomes a tots els assistents, 
cosa que ha estat realitzada pels propis monitors, com ja ve essent tradició al 
final del curset de primavera.  
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S’han repartit un total de 20 
diplomes, una mica menys del que 
venia essent habitual darrerament. 
Tot i haver canviat la ubicació del 
curset i l’hora, segueix sense 
funcionar. Es clar que tenim uns 
repetidors que no fallen però 
haurem de reinventar alguna cosa 
per incrementar-ne la participació. 
 
Els botiguers se’ns han queixat de 
l’horari perquè dificulta la seva 
participació. Creiem que podem 
millorar la participació 
incrementant la propaganda. 
 
Potser de cara a nous exercicis 
caldrà pensar en abordar les 
escoles més que no pas la plaça. 

.  
 
 
 
14 de Juliol: 64è Aplec de Nit.  
 
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Mediterrània, Sant Jordi i Jovenívola 
 
Aquest any ja sumen 64 aplecs. Repetim les cobles que tan be ens han 
funcionat fins ara: Mediterrània, Jovenívola i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. La 
qualitat que ens ofereixen és molt alta. Tornem a tenir la companyia de Sono 
estudi per il·luminar el parc i sonoritzar-lo. El comentari es pot repetir sens 
dubte. Granollers en té un ressò gràcies al programa de ma i a la propaganda 
que en fa El Rengle. 
 
Enguany els destacats són: 25 anys recordant la mort de J.Ma Ruera 
programant Conte de fades, l’estrena de Les llevadores de T.Gil a qui tindrem 
de convidat amb nosaltres i L’estelada d’Antoni Mas Bou, sardana estrenada a 
Arenys de Munt en motiu de la Capital de la Sardana 2013, amb ressons 
identitaris prou evidents 
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La propaganda associada a l’Aplec és cada cop més generalitzada. A banda de 
El rengle (que ja habitualment fa una introducció de la Festa). Enguany ha estat 
el suplement Presència (que emet els diumenges l’Avui) qui se’n fa ressò, 
donant encara més rellevància tant al sopar com a l’Aplec. 
 
Un altre cop ple de gom a gom. Les 400 botifarres venudes i els diners de la 
rifa així ho demostren. Hem ampliat el número de taules demanades i s’han 
omplert totes. La gent s’ho ha passat bé i això genera continuïtat. Hem tingut 
un petit ensurt quan en la interpretació de la sardana 30 anys a sac, uns 
desconeguts han tirat una ampolla d’aigua als música que han aturat la 
interpretació de la sardana. Al final no ha estat res i han pogut seguir amb una 
interpretació de 2 curts i 2 llargs de la mateixa. Ens ha acompanyat la gent de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya, intentant augmentar el número d’adeptes a 
la causa. 
 
Hem tingut ballant a T.Gil amb 97 anys la seva creació Les llevadores amb les 
responsables de l’edició del llibre. En Josep Mayoral li ha regalat el llibre i un 
altre anomenat Granollers, l’encant. 
 
La rifa de la panera de fruita, la nina i el pernil han funcionat com sempre i per 
la sardana incògnita hem regalat el llibre de les llevadores que al mateix temps 
han regalat a cada colla participant un CD amb la sardana estrenada. El galop 
ha estat perfecte i el repartiment de lots ha millorat des de que tenim les caixes  
de plàstic plenes de bosses. 
 
La sardana incògnita enguany ha estat El parc de la guineu de P.Fontàs 
encertada per la majoria dels participants. El concurs de colles improvisades 
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amb un total de 15, l’ha guanyat Anella de dansaires, essent la segona 
classificada Ens hem trobat i la tercera la Requeteguay. També enguany hem 
tingut la presència un altre cop d’una colla infantil, gràcies a la col·laboració de 
la Consol i en Lambert Latorre. 
 
El programa seleccionat (amb sardanes de 10 tirades excepte la de lluïment, 
que com és habitual és de 7 tirades) per enguany és el següent: 
 

Conte de Fades J.Ma Ruera 

Les llevadores (estrena) T.Gil 

Granollers, 50 anys M.Hawart 

El carrilet (lluïment tenora) R.Viladesau 

Trempera Olímpica (lluïment cobla) JJ Beumala 

Sardanistes de Banyuls (lluïment tible) A.Albors 

L’estelada A.Mas Bou 

30 anys a sac E.Ortí 

Amb l’esperit vibrant M.Pujolar 

Festiva J.Leon 

El parc de la Guineu (Sardana incògnita) P.Fontàs 

Hores que volen J.Ma Tarridas 

A la Festa (Galop d’entrada) J.Vilà 

Amics de Mataró (Sardana de lluïment) C.Saló 

Bell Cadaqués F.Mas Ros 

Les noies de la Torrassa J.Ventura Tort 

L’Aplec de Granollers (Conjunt) F.Camps 

La Santa Espina (Repetició) E.Morera 

 
 
Es clarament l’acte cabdal de l’ASG.  
 
Es conclou que la participació dels butifarreros és fonamental per la festa així 
com els recolzaments del so/llum (SONOESTUDI) que ha hagut de solucionar 
el problema de la presa de llum, l’habilitació dels sanitaris, el convit a cava i la 
recollida de taules i cadires (DIMAS). 
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FOTOS APLEC 
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26 de juliol: Ballada de Santa Anna. 
 
Plaça de la Caserna (19:00 a 21:00). 
Cobla Premià. 
 
La festa de Santa Anna torna un any mes a la placa de la Caserna. La cobla 
Premia s’atreveix amb alguna obra complexa però es suficient. El dia es 
assolellat i es formen diverses anelles al voltant de la placa. Com sempre, la 
llibreria Santa Anna i el Layon donen vida a la festa que es molt entranyable. 
 
Una col·laboració amb els barris (la darrera que tenim) que cal mantenir per la 
participació assolida que ve afavorida per l’entusiasme dels organitzadors. 
 

PROGRAMA 

Els ocells et canten C.Saló 

Pensant en tu J.Blanch 

Aplec i cobla feliç aniversari R.Iglesias 

La jove J.Saderra 

Gloria J.Paulí 

L’aplec jove J.Molina 

L’amic Vernet R.Vilà 

Mans i mirades J.Bonaterra 

Mar de Palamós F.Mas Ros 

 

  
 

 
30 d’agost: Ballada de Festa Major 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Lluïsos. 
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Una de les ballades més reeixides ja que per la FM tothom és al carrer. Tornem 
amb els Lluisos que fan un programa gens arriscat. 
El nombre d’anelles formades al voltant de la plaça ha estat gran la qual cosa 
fa que els espectadors (també molt nombrosos) hagin estat atents a les 
evolucions de les mateixes. Hem ballat La Santa Espina de Germanor al 
finalitzar la ballada. Una audició que fa gran la Sardana a Granollers. 
 

PROGRAMA 

San Carles de la Ràpita C.Santiago 

Colla Banyoles M.S.Puigferrer 

Lleida, ciutat pubilla R.Viladesau 

300anys i punt X.Capdevila 

La petita princesa J.Leon 

Independansa J.Pauli 

Refilets estimats F.Riumallo 

Mar blava S.Obiol 

Vila de Navarcles F.Mas Ros 

 

  

  
 
 
31 d’Agost: Ballada de Festa Major. 
 
Plaça de l’Església (18:30 a 20:30) 
Cobla Maricel de Sitges. 
 
Una altra ballada plena d’èxit on es respira de nou l’ambient de Festa Major. 
L’Ajuntament ens ha demanat canvi d’ubicació per traslladar-nos a la plaça de 
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l’Església. Això ens va a favor i el nou recinte és el millor que podem disposar. 
Esperem mantenir-lo amb temps. 
La cobla escollida avui torna a ser millor que la del divendres tot i que el 
pressupost és pràcticament el mateix. Caldrà tenir-ho en compte per altres 
ocasions. 
 

PROGRAMA 

Lloret vila encisera D.Moner 

Al vell dansaire R.Viladesau 

L’Eric i l’Alba de Castellfollit M.Timon 

Mil·lenari de Santiga C.Santiago 

Mirambell V.Bou 

Matins de radio A.Abad 

No paris, no paris J.J.Beumala 

Amb vosaltres J.Molina 

L’aplec de Cubelles J.Pauli 

 

  

  
 
La valoració de les ballades de Festa Major no pot ser d’altra forma que 
positiva. La ballada del dissabte és millor realitzar-la a la plaça de l’Església 
que no a Can Trullàs on quedem fora dels espais més cèntrics. Cal potenciar 
aquestes audicions perquè ens són beneficioses com a entitat organitzadora. 
Ha estat una llàstima que no es pogués realitzar la ballada electrònica que 
havíem proposat els blancs. Esperem que en properes edicions hi hagi aquesta 
conjunció entre blancs/blaus i l’ASG 
 
11 de setembre: Ofrena Floral per la Diada. 
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Plaça 11 de setembre (11:00 – 12:00). 
 
Anualment es realitza l’Ofrena floral a la Plaça 11 de setembre conjuntament 
amb les altres entitats, partits polítics i agrupacions esportives de la ciutat. 
Aquest dia la plaça es vesteix de gala per atendre l’homenatge patriòtic. 
 
Enguany la coral Albada ha interpretat algunes peces d’arrel catalana que 
incloïen L’hereu Riera finalitzant amb Els segadors seguit de tot el públic 
assistent. Menys públic de l’habitual ja que la Via Catalana s’ha endut molts 
granollerins ben d’hora cap a terrenys llunyans. 
 
Aquest any s’ha deixat de realitzar la ballada del carrer Ricomà 
 
27 d’octubre: 42è Festival Sardanista. 
 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Vila d’Olesa. 
 
Un any més, i gaudint d’un dia plenament assolellat i amb molta calor ens 
tornem a trobar a la Porxada. Hem aconseguit formar fins a 8 anelles (Àgora, 
Som i serem, Terra Aimada amb 3 colles, Esplai La Caixa 1 i 2 i el Casal del 
Centre). La quantitat de gent ballant la sardana de germanor confirma, de nou, 
una alta participació. 
La cobla enguany ha estat una novetat però ha complert sense destacar amb 
positiu o negatiu. La sonorització amb el nou altaveu és correcte però 
insuficient (cal pensar com millorar-ho). La Lali Diumaró, com és habitual fa de 
presentadora i explica la programació de la sardana La veïneta Anna Maria 
(Anna Maria Roca hi és present al costat del compositor Pere Vlà) i fa un petit 
recordatori de Terra Aimada que enguany celebren els seus 50 anys 
d’existència. 
 

PROGRAMA 

La veïneta Anna Maria P.Vilà 

Banyuls 2000 R.Picamal 

Aniversari daurat M.Artiaga 

Independansa J.Paulí 

Petita ofrena F.Mas Ros 

Els gegants de Prats J.Coll 

Promesa de tardor J.Cassú 

A la festa (Galop) J.Vilà 

Sardanes a la lluna (Lluïment) J.Capell 

En Ton Paleta (Germanor) F.Vilaró 
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De nou es demostra la justificació de la diada que cal no tan sols mantenir sinó 
que potenciar. L’obsequi d’enguany és un clauer amb l’anagrama de l’ASG. 
 
 

  

  
 
 
16 de Novembre: 2a ballada enllaunada. 
 
La Porxada (18:00 – 20:00) 
 
Hem suspès la ballada a causa del temporal de pluja de tot el cap de setmana. 
Afortunadament la pluja ha arribat al matí i això ha permès evitar els dubtes a 
principi de la tarda. 
Cal tornar-se a replantejar les ballades enllaunades ja que si bé són una 
solució a la crisi, no ens aporten massa dansaires. 
 
 
17 de novembre: Cobla i Esbart. 
 
Teatre-auditori (19:00 – 21:00). 
 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 
Esbart Dansaire de Granollers 
Directors: M.Sabaté i C.Morales. 
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Quan arriba la tardor ens tornem 
a vestir de gala per atendre el 
concert que anualment, i ja és 
tradició, programem amb el 
Teatre-auditori. Aquest any ens 
hem posat d’acord amb l’Esbart 
dansaire per promoure la posada 
en escena sardanista amb una 
altra formació de la nostra ciutat. 

L’Esbart ens mostra dues modalitats diferents: en primer lloc unes peces 
tradicionals que ens evoquen les millors danses clàssiques en format de ballet i 
una segona part on intervé el ball contemporani, coreografiant-se diverses 
sardanes de Josep Ma Ruera, del qui ens recordem del 25è aniversari del seu 
traspàs. Tot plegat finalitzant amb una peça inoblidable, La Glosa de l’antic ball 
de donzelles de Granollers amb una ballada especialment dedicada per a 
l’ocasió. 
 
El Teatre s’ha omplert per veure les evolucions de les dues formacions tot i el 
dia molt plujós que s’ha evidenciat. La suma d’esforços amb les dues entitats 
ha fet que la platea fes molt goig. 
 
La primera part ha estat ballada amb aires clàssics (vestuari i coreografia) 
finalitzant amb unes jotes espectaculars. La segona, en canvi, més solmene, 
amb la música de Ruera (que la cobla ha brodat) i amb danses contemporànies 
amb el compàs binari de la sardana finalitzant la Glosa, una petita obra mestra 
comparable a les millors composicions de J.Serra. La gent ha gaudit i l’Esbart 
n’ha sortit content. S’ha demostrat un cop mes que si sumem, guanyem tots. 
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El programa que s’ha interpretat és el següent: 
  

1a part (ball tradicional) 
 

  Ball cerdà de Sant Llorenç de Cerdans Anònim 

Ball del vano i el ram de Sant Cugat Anònim 

L'espunyolet del Bergadà Anònim 

Corranda alta de Sumià Anònim 

Aires de l'Ebre Anònim 
 
 

 2a part (ball contemporani) 
 

  Empúries, la grega Josep Ma Ruera 

La verge catalana Josep Ma Ruera 

Esplai Josep Ma Ruera 

Riells del Fai Josep Ma Ruera 

Ones plàcides a Lloret Josep Ma Ruera 

Glosa de l'antic ball de donzelles Josep Ma Ruera 

  bis 
 A l'entorn de La Porxada Josep Ma Ruera 

 
 
 
ANELLA (Gener, Abril, Juny i Octubre) 
 
Finalment, i com és habitual també, l’ASG edita els 4 butlletins trimestrals 
ANELLA que es reparteixen entre els socis i tota la gent vinculada a la revista 
(Pobles col·laboradors, músics, sardanistes...). Enguany l’ANELLA ha dedicat 
les seves portades al Nadal (amb un collage de fotos representatives), A 
Joaquim Soms en el seu 90è aniversari, al final de curs que s’ha realitzat a 
Mollet i una petita dedicatòria a les Festes Majors de la comarca. 
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Creiem que, tot i la crisi, estem realitzant un munt d’actes que cal subvencionar 
i que ens duen a una activitat anual intensa.  
 
Enguany l’Aplec i el concert s’enduen el més gran protagonisme. Hem omplert 
un cop mes l’auditori. El concurs malgrat la pluja segueix essent referent de 
país. El curset no acaba de funcionar i cal repensar-lo definitivament. Les 
ballades en canvi són un èxit i les podem potenciar tal com convingui. No està 
massa clar en canvi com la gent identifica les enllaunades (tenim l’audiència 
repartida). 
 
Així finalitza l’any 2013 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2014 
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2013 
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AGRUPACIO SARDANISTA 
GRANOLLERS 2013 
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ASSEMBLEA 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
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BALLADA ENLLAUNADA 13 ABRIL 
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BALLADA 23 D’ABRIL 
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HOMENATGE GENT GRAN 
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HOMENATGE GENT GRAN 
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BALLADA 8 DE JUNY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



34/41 

REVETLLA SARDANISTA 
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DIPLOMA CURSET  
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APLEC 
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BALLADA SANTA ANNA 
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FESTA MAJOR 
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FESTIVAL SARDANISTA 
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CONCERT COBLA I ESBART 
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CONCERT COBLA I ESBART 
 
 
 

 

 


