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2014 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 

 
Memòria d’activitats 

 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2014 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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Enguany hem començat l’any una mica abans que de costum ja que hem tingut 
una sorpresa agradable: la cobla Ciutat de Mataró s’ha ofert a canviar el nom i 
anomenar-se a partir d’ara Cobla Ciutat de Granollers. Les desavinences amb 
l’Ajuntament de Mataró i el fet que en Roger Cucurulla formi part de la Cobla, 
essent de Granollers, han fet que se’ls hi hagi obert aquesta possibilitat.  
 
Per descomptat la Junta ho ha vist amb bons ulls i ens hem posat en contacte 
amb ells i l’Ajuntament per si podíem arribar a un acord. En primera instància 
ens han demanat un lloc per assaig que els hi hem ofert (la Casa de Cultura 
Sant Francesc) i un despatxet al nostre local. L’aparició de la cobla fa que se’ns 
obrin portes a poder pensar en una col·laboració de la ma de l’ASG en 
conjunció amb l’Ajuntament.  
 
7 de Febrer: Enterrament Josep Trullà. 
 
Tanatori Granollers (17:00) 
Colla Àgora 
 
En motiu de la mort de J.Trullà, la família demana de poder ballar La Santa 
Espina en format de 2 curts i 2 llargs en el sepeli. Es contacta amb la Àgora, 
qui fa una petita exhibició (ballant 3 parelles) a l’inici de l’enterrament. Es el 
primer cop que l’ASG rep una petició d’aquest estil però hem intentat donar 
resposta al desig de la família del difunt que en queda molt agraïda. 
 

  
 
 
8 de Febrer: Assemblea Extraordinària i Assemblea General Ordinària de socis. 
 
Casa de Cultura (17:45 a 19:30) 
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Enguany cal fer una convocatòria addicional 
extraordinària ja que cal decidir si ens fem 
membres de la nova Confederació 
Sardanista que s’ha format el passat 2013. 
A l’hora assenyalada es du a terme aquesta 
reunió extraordinària on s’expliquen les 
raons per les que volen adherir-nos, fet que 
queda aprovat per unanimitat en presència 
de 15 socis de l’entitat.  

S’aprova la memòria de l’any anterior i els actes per aquest 2014, per 
unanimitat, en presència de 15 socis de l’entitat. Destaquem la bona vitalitat del 
Concurs (ja està ple amb 26 colles). Farem un concert a la Parròquia de Cobla i 
orgue amb en Jordi Molina i en Josep Escalona. Seguim col·laborant amb 
l’Ajuntament en la festa de l’Ascensió (aquest any amb la Meravella). 
Presentem oficialment la Cobla Ciutat de Granollers com a projecte més 
important per aquest 2014 que probablement presentarem el proper 5 d’abril en 
motiu de la inauguració dels Jardins Salvador Casanova. Al final en Ricard ens 
va obsequiar amb un conjunt de trufes fetes per ell mateix com a cloenda. 
 

  

  
 

 

El mes de març ens porta dues morts 
sentides: el dia 2 de març mor el Sr 
Enric Pey que ha estat col·laborador i 
il·lustrador de l’Agrupació Sardanista 
durant molts anys. Descansi en Pau!  
El dia 11 de març mor Pere Font. El 
seu obituari presenta una foto amb el 
nostre monument al fons. 
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23 de Març: 66è 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. 
 

 

Les aportacions segueixen estancades (molts 
comerciants ens donen l’esquena). 
Afortunadament, l’Ajuntament ens segueix recolzant 
i gràcies a això tirem endavant. 
 
Tornem a tenir 26 colles i 3 en espera. Això dóna 
una idea de la vitalitat del concurs malgrat la seva 
antiguitat. Per segon any consecutiu el número de 
colles grans i veteranes és el mateix, prova de 
l’edat que van tenint algunes colles. Però al menys 
tenim 8 colles més petites. Finalment s’han 
acceptat un total de 26 colles (9 grans, 9 veteranes, 
2 juvenils, 4 infantils i 2 alevins). Repetim so amb 
SONOESTUDI. 
 
El dia neix assolellat la qual cosa garanteix una 
jornada brillant. Molta gent mirant el concurs amb 
gran participació del públic animant i aplaudint 
l’esdevenir de les colles. 

 
Aquest any tenim una estrena, la sardana Núria de D.Gasulla dedicada a la 
Núria Pla i escrita expressament per l’ocasió. Venen tot un seguit d’amistats de 
la Núria a fer-li costat: la colla Àgora balla la sardana en format de lluïment. 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment Palafrugell i Tamariu C.Saló 

2a Lluïment Atzar M.S.Puigferrer 

Final Juvenils Girona m’enamora R.Viladesau 

Final Grans Ballades a la Damunt E.Ortí 

Revessa Trencacolls M.Hawart 

Galop sortida La filla del bosc L.Tatché 

Germanor Territorial-25 D.Gasulla 

Públic Núria D.Gasulla 
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Els regidors de l’Ajuntament A.Barnusell, G.Cequier, J.Terrades, P.Sanjuan i 
l’A.Sastre donen els premis. 
 
Les classificacions són les següents: 
 

INFANTILS JUVENILS 

1.- Arquiris 

2.- Terrabastall 

3.- Petits laietans 

4.- Xiroia 

Vic 

St Vicenç Horts 

Barcelona 

Barcelona 

1.- Cabirols 

2.- Creixent 

Sabadell 

Canet de Mar 

ALEVINS 

1.- Trapelles 

2.- Menuts laietans 

Sabadell 

Barcelona 

VETERANS GRANS 

1.- Sabadell 

2.- Aires Gironins  

3.- Ressò 

4.- La Lira vendrellenca 

5.- Entre boires 

6.- Aires d’or 

7.- Dansaires de Maig  

8.- Sempre laietans 

9.- Trenc d’alba  

Sabadell 

Girona 

Sabadell 

El Vendrell 

Vic 

Santpedor 

Barcelona 

Barcelona 

Girona 

1.- Mare Nostrum 

2.- Mirant al cel 

3.- Riallera 

4.- Xàldiga 

5.- Encís 

6.- Horitzó 

7.- 9 de Novembre 

8.- Antaviana 

9.- Essència 

Barcelona 

Sabadell  

Vic 

Barcelona 

Manlleu 

Barcelona 

Barcelona 

Tordera 

Tarragona 

 
La revessa (16 x 51) de M.Hawart s’anomena Trencacolls i l‘han resolt 12 
colles.  
 
Les guardonades han estat:  9 de Novembre, Antaviana, Horitzó, Essència, 
Mare Nostrum, Mirant al cel, Riallera, Xàldiga, Aires gironins, Ressò, Sabadell, 
Sempre laietans i Trenc d’alba. No resolta: Cabirols i Terrabastall 
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Alguns dies després de finalitzar el 
concurs rebem l’edició trimestral de la 
revista UNIO, editada per la Unió de 
Colles sardanistes on apareix en portada 
(un cop més) una foto de la colla Mare 
Nostrum participant a La Porxada en 
l’edició del Concurs de Granollers 
d’enguany.  
Això és una prova més de la bona 
acceptació del concurs per part de les 
colles sardanistes qui ens fan costat any 
rere any quan fem la proposta anual de 
concurs. 
Val a dir que això encara té més relleu al 
tractar-se d’un concurs que no és bàsic 
pel Campionat i, per tant, les colles no 
estan obligades a participar-hi. A dins del 
butlletí hi ha una ressenya de 3 pàgines 
escrites per V.Cibran en el que queda clar  
que el concurs de Granollers és molt acceptat pel conjunt de Colles que 
anualment ens visiten 
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5 d’abril: Inauguració Jardins Salvador Casanova. 
 
Jardins Salvador Casanova (12:00 a 13:30) 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 

 

Ens arriba una de les sorpreses més 
agradables del 2014: la inauguració de la 
Cobla Ciutat de Granollers a la nostra ciutat. 
Antics membres que formaven part de la 
Cobla Ciutat de Mataró i que a partir d’ara 
seran un nou referent a la ciutat, de la ma 
d’en Roger Cucurella i en Camilo Suárez 
com a impulsors i negociadors amb l’ASG. 
Esperem que amb molts èxits. 

 
Els membres de la Nova Cobla són: 

 
Joan Gómez 
Manel Jaquet i Roger Cucurella 
Ferran Ventura i Oriol Fernández 
Marcos Nuñez i Camilo Suárez 
Josep Blanes 
Carlos Puertas i Sergi Alonso 
Josep Barri 

Flabiol 
Tibles 
Tenores 
Trompetes 
Trombó 
Fiscorn 
Contrabaix 

 

 

Presentem la cobla en el moment que 
l’Ajuntament realitza la inauguració dels Jardins 
Salvador Casanova i Grané en homenatge al 
que fou President de la nostra entitat, en el lloc 
que abans ocupava l’antiga fàbrica de Can 
Comas. 
 
Per aquest motiu hem programat la inauguració 
oficial de la Cobla Ciutat de Granollers que 
interpreta el galop de Granollers abans dels 
Parlaments, 5 sardanes i el repicó final habitual 
a Granollers amb el següent programa: 
 

A la festa                                      

Trencatimons                   

Els saltimbanquis             

L’Aplec de tardor             

Quina paciència                

Tot dibuixant carícies      

La Santa Espina 

J.Vilà 

F.Camps 

J.Paulí 

C.Santiago 

M.Artiaga 

E.Ortí                                

E.Morera 
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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 dimecres, just després de 
Setmana Santa. Fa una bona tarda i, com sempre, la ballada és molt 
participada. La distribució de paradetes no només a la Porxada sinó també a la 
carretera facilita molt la posada en marxa de les anelles que es formen a la 
plaça. La Cobla Ciutat de Girona, que ja fa un temps que ens acompanya en 
aquesta diada, fa gala d’una bona interpretació.  
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PROGRAMA 

L’Albert i en Cesc C.Saló 

Missatge singular J.J.Beumala 

El castell de Rubí F.Camps 

Passeig Maristany P.Fontàs 

Mar menuda P.Mercader 

Quina paciència M.Artiaga 

L’Aplec de Cubelles J.Paulí 

Salvador Cansalader C.Rovira 

En Manel i la Jordina Ll.Auferil 

 
 
26 d’Abril: Dia Internacional de la Dansa 
 
Plaça de l’església (18:20 – 18:30) 
Colla Àgora 
 
Enguany participem en el Dia Internacional de la Dansa que organitza el 
Teatre-auditori i en el que intervenen les escoles de dansa de la ciutat així com 
algunes entitats que aporten la dansa dintre de la seva forma de ser. L’ordre de 
les actuacions ve determinat segons quadre adjunt. El presentador és l’Eduard 
Mallol.  
 
Molta gent badant i gaudint de les diferents actuacions, majoritàriament de les 
escoles de dansa. Hem introduït un fet diferencial interpretant-hi una sardana 
enmig de tanta música contemporània. Un encert que caldrà repetir en 
properes edicions. No pot ser que la sardana no sigui present en un dia tan 
assenyalat. La Colla Àgora en representació de l’ASG balla 2 curts i 2 llargs de 
A l’entorn de la Porxada de Josep Ma Ruera. 
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ORDRE 
d'actuació 

NOM DEL GRUP   
INICI 
aprox

. 
DURAD
A aprox. 

FINAL 

1 CENTRO ANDALUZ 
    

17:40 0:05 17:45 

 
Presentador 

     
17:45 0:03 17:48 

2 EL GRA 
     

17:48 0:05 17:53 

 
Presentador 

     
17:53 0:03 17:56 

3 NURIA VENTURA 
    

17:56 0:05 18:01 

 
Presentador 

     
18:01 0:03 18:04 

4 ESCOLA DE DANSA PARTENAIRE 
   

18:04 0:05 18:09 

  Presentador           18:09 0:03 18:12 

5 KLASS ESTUDI DANSA         18:12 0:05 18:17 

  Presentador         18:17 0:03 18:20 

6 ÀGUEDA MURILLO         18:20 0:05 18:25 

  Presentador         18:25 0:03 18:28 

7 AGRUPACIÓ SARDANISTA       18:28 0:05 18:33 

  Presentador         18:33 0:03 18:36 

8 SWING ESCOLA DANSA I ARTS CORPORALS     18:36 0:05 18:41 

  Presentador         18:41 0:03 18:44 

9 ESTUDI DE BALLET SYLVIA       18:44 0:05 18:49 

  Presentador         18:49 0:03 18:52 

10 BIGPOTTERS SWING         18:52 0:05 18:57 

  Presentador         18:57 0:03 19:00 

11 ARSÈNIC           19:00 0:05 19:05 

  Presentador         19:05 0:03 19:08 

12 ESBART DANSAIRE + PASSALTPASS     19:08 0:05 19:13 

  Presentador         19:13 0:03 19:16 

13 SHINDIA           19:16 0:05 19:21 

  Presentador         19:21 0:03 19:24 

14 RITMIC           19:24 0:05 19:29 

  Presentador         19:29 0:03 19:32 

15 TRIBU           19:32 0:05 19:37 

  Presentador         19:37 0:03 19:40 

16 CASINO GRANOLLERS         19:40 0:05 19:45 

  Presentador         19:45 0:03 19:48 

17 FLASH MOV         19:48 0:05 19:53 
 

 

  

  
 



12/45 

  
 
 
30 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. El format de ballada, 
concert i ball es va imposant any rere any. Tornem a programar 6 sardanes de 
7 tirades a la plaça de l’Església.   
 

PROGRAMA 

Juntes les mans C.Saló 

Essència d’aplec E.Ortí 

Tota una història C.Santiago 

Ripoll XXV aplec M.Tudela 

Un gran aplec J.Capell 

Mar de Palamós Francesc Mas Ros 

 
La ballada a la plaça de l’església s’ha de suspendre després de la segona 
sardana. Ens traslladem a sota La Porxada on es reprèn la ballada que és molt 
seguida per tota la gent que estava esperant el concert a la plaça, emplenant 
tot el recinte d’anelles i cadires de persones bocabadant.  
 
La interpretació de la Maravella és molt adequada i la regidoria ens planteja de 
repetir el format a la Festa Major. Tot i la pluja la ballada és un èxit. Es suspèn 
el concert però el ball s’ha pogut fer a la nit. 
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30 de maig: Concert Roger Cucurella. 
 
Casa de Cultura Sant Francesc (20:00 – 21:30) 
Roger Cucurella i amics. 
 
Fruit de la col·laboració amb la nova Cobla Ciutat de Granollers, hem acordat 
realitzar aquest concert de petit format (El tible eclèctic) en el que en Roger 
Cucurella (tible de la cobla) fa el seu examen de final de carrera davant d’un 
tribunal, encapçalat per Marcel Casellas en el que interpreta obres relacionades 
amb Josep Ma Ruera.  La Casa de Cultura Sant Francesc queda ràpidament 
plena de companys de l’ESMUC, familiars i membres de la societat granollerina 
que no s’han volgut perdre aquest acte. En Roger fa gala d’un gran nivell 
interpretatiu amb el tible i reversiona peces de Ruera amb gran mestratge 
donant-li una nova forma de ser reconegudes.  
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Els intèrprets d’aquest concert són: 
 

Bateria: Oriol Roqué 
Baix elèctric: Cesc Martorell 
Piano: Roc Sala 
Tenora i Saxo alt: Pau Vila 

  Tible, clarinet i saxo tenor: Roger Cucurella 
 

  

 

 
 
27 de juny: Revetlla sardanista. 
 
Plaça Perpinyà (21:00 a 23:00) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
 

PROGRAMA 

La festa de l’aigüeta R.Viladesau 

Roses del brull J.Serra 

35 festius P.Chamorro 

Jorn alegre J.Serra 

Colla oreig T.Gil 

Colla dels 13 C.Vila 

Les noies de la torrassa J.Ventura Tort 

Sardana curta N.Paulís 

Mar de Palamós F.Mas Ros 
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Una gran nit de principis d’estiu ens ha dut un cop més la ballada de Sant Pere, 
enguany amb la Ciutat de Granollers que ha interpretat amb cura totes les 
sardanes programades. Els ha ajudat enguany l’E.Ortí la qual cosa ha pujat el 
nivell, sens dubte. 5 rotllanes han emplenat la plaça aconseguint un acte molt 
participatiu que cal consolidar.  
 
L’oferiment de la tradicional coca (12 safates plenes de can Pey-Poch que 
s’han esgotat en minuts) i de beguda (el cava és el principal protagonista) fa 
que els assistents gaudeixin d’una vetllada per repetir. 
 
Al final la sardana de germanor La Santa Espina envolta tota la plaça. 
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12 de Juliol: 65è Aplec de Nit.  
 
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Mediterrània, Sant Jordi i Jovenívola 
 
Ja és el número 65. Tornem amb 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 i la seva 
continuïtat va relacionada també amb la fidelitat 
dels sardanistes que ens acompanyen. També 
repetim amb Sonostudi per il·luminar el parc i 
sonoritzar-lo. El Rengle, en la seva edició del 
Juliol, ens dedica un apart com a recordatori per a 
tots els granollerins. 
 
Tornem a tenir una estrena. Aquest cop és la 
dedicada a Toni Boltà, antic membre de la colla 
Pinsans i Caderneres, que serveix com a 
recordatori d’un bon sardanista que ens va deixar 
l’any passat. La Sardana s’anomena Arpes del 
bosc i és d’E.Ortí. La Montserrat Curet ha fet un 
panegíric de l’amic Toni que ha estat fortament 
aplaudit per tothom. Al final la sardana s’ha hagut 
de repetir. 
 
El mal temps de tota la tarda ens ha fet punxar 
una mica respecte altres cops però tot i amb això 
s’han venut 300 botifarres i els diners de la rifa 
recaptats no han estat menyspreables. Hem 
incrementat el número de taules demanades però 
alguna no s’ha emplenat.  

 

 
En qualsevol cas, els participants s’ho passen bé i això genera continuïtat. 
 
Ens han tornat a acompanyar la gent de l’Assemblea Nacional de Catalunya, 
intentant augmentar el número d’adeptes a la causa. S’han rifat la panera de 
fruita i el pernil i per la sardana incògnita hem regalat la nina de Can Diumaró. 
El galop ha estat perfecte i el repartiment de lots ha tingut la novetat de les 
bosses del Banc de Sabadell que ens han donat per aquest dia. Les caixes  de 
plàstic esdevenen un encert per repartir els lots. 
 
La sardana incògnita enguany ha estat L’ermita de Collbàs de F.Mas i Ros 
encertada per la majoria dels participants. El concurs de colles improvisades 
amb un total de 12, l’ha guanyat la colla 1714 formada majoritàriament per gent 
de Granollers essent la segona Granollers 2014 i la tercera Escaldarium. 
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El programa seleccionat (com sempre amb sardanes de 10 tirades excepte la 
de lluïment, que com és habitual és de 7 tirades a demés de la interpretació del 
galop d’entrada de les colles apuntades al concurs d’improvisades) per 
enguany és el següent: 
 
 

Sentmenat sardanista C.Saló 

Com si el cel hagués florit M.Artiaga 

Joves lleons J.Paulí 

Eixelebrada (lluïment tenora) C.Rovira 

La pedrera (lluïment tible i tenora) R.Viladesau 

Cors gironins (lluïment tenora i fiscorn) R.Viladesau 

Barcelonina gentil E.Sans 

Vilanova de la Muga R.Palmada 

Arpes del bosc (estrena) E.Ortí 

Del molí a l’Arbreda  J.Cassú 

L’ermita de Collbàs (incògnita) F.Mas i Ros 

Les delícies de l’Escala J.Carbó 

Joves triomfants Ll.Alcalà 

75è aniversari Vic J.J.Beumala 

Cantant l’amor  J.Vicenç Xaxu 

L’Aplec de Granollers (conjunt) F.Camps 

La Santa Espina (repicó) E.Morera 

 
 
Es clarament l’acte cabdal de l’ASG. Ens han acompanyat, a banda dels 
sardanistes i passavolants de sempre, l’alcalde J.Mayoral, la regidora de 
Cultura A.Barnusell i el candidat de CiU, A.Sastre. 
 
Es conclou que la participació dels butifarreros és fonamental per la festa així 
com els recolzaments del so/llum (SONOSTUDI) que ha hagut de solucionar el 
problema de la presa de llum (com ve essent costum cada any), l’habilitació 
dels sanitaris, el convit a cava i la recollida de taules i cadires per part de 
DIMAS que també ajuda a recollir part del material dels butifarreros. 
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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 i aquest any 
és en dissabte. La cobla Premia no evoluciona prou bé i la música se’n ressent. 
A demés, la cobla queda un pèl allunyada dels dansaires i potser caldria 
acostar-la una mica més. El dia es assolellat i es formen diverses anelles al 
voltant de la plaça. Com sempre, la llibreria Santa Anna i el Layon donen vida a 
la festa que es molt entranyable, convidant a pastes i beguda durant la mitja 
part. 
 
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 

Abril a Palamós M.Artiaga 

Baixant de la font del Gat E.Morera 

Amics de Mataró C.Saló 

Mimosa V.Bou 

Bell Penedès J.Saderra 

Somni Puigferrer 

Records de Cardedeu R.Vilà 

Petits laietans JJ.Beumala 

Llavaneres F.Mas Ros 
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29 d’agost: Ballada de Festa Major 
 
La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Maricel. 
 
El divendres de la Festa Major a La Porxada esdevé un moment irrepetible 
durant l’any pel que fa a la ballada. Un munt d’anelles omplint la plaça (els 
tècnics de so ens han permès amplificar una mica la cobla per garantir de bona 
audició a tota la gent que s’aplega. Falten cadires (mal endèmic de la FM quan 
es fan massa actes a tot arreu). Malgrat la coincidència amb les havaneres la 
participació és nombrosa. 
 

  

PROGRAMA 

Sardanistes de Santa 

Anna 

Puigferrer 

De Sant Feliu a S’Agaró V.Bou 
Flaire de cava F.Camps 

Ballada singular C.Raya 

Joves dansaires J.Paulí 

Re(10)us jove C.Santiago 

Festa anyal J.Ma Soler 

Dues saltirones T.Gil 

Arenys de Munt R.Viladesau 

 

  
  

 
31 d’Agost: Acte de Festa Major. 
 
Plaça de les Hortes (17:30 a 22:30) 
Cobla Orquestra La Selvatana. 
 
Deixem la plaça de l’Església per traslladar-nos a la Plaça de les Hortes ja que 
la Comissió de Festes proposa repetir el format de l’Ascensió, o sigui, llogar 
una orquestra que pugui fer sardanes, concert i ball al mateix lloc i el mateix dia. 
La cobla escollida aquest cop és la selvatana que ens ofereix el següent 
programa reduït: 
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PROGRAMA 

Comencem J.Feliu 

Aigua xelida R.Viladesau 

Amunt i endavant P.Fontàs 

Selvatana centenària J.Farràs 

1950 a Cal Masover J.J.Farraliu 

Vents de Carroig J.Bonaterra 

 
Alguns problemes: l’hora és massa d’hora (tot i amb això s’apleguen molts 
sardanistes entusiastes), el lloc no acompanya massa i menys tenint en compte 
que molta gent vol col·locar-se per escoltar el concert, el sol desconcerta als 
musics i els fa retirar cap a una zona que cal redefinir a mesura que avança la 
ballada. Per altre cantó no es pot parlar de fracàs ja que el nivell d’assistents és 
notable i satisfet. Caldrà repensar en el futur quina és la millor ubicació. 
 

  

  
 
La valoració de les ballades de Festa Major no pot ser d’altra forma que 
positiva. La ballada del divendres és espectacular i la del dissabte cal reubicar-
la per fer-la més festamajonera.  
 
6 setembre: Ballada 
 
Cobla lluïsos 
La Porxada (18:30 – 20:30) 
 
Una bona forma de seguir fent festa un cop finalitzada la Festa Major. 
Programar aquesta ballada ha estat una bona idea un cop acceptada la ballada 
mixte de la Selvatana. Un bon grapat de dansaires han fet d’aquesta ballada 
una referencia que pot ser repetida cada any ja que tampoc no es fan actes 
addicionals a la ciutat un cop finalitzats els dies de Festa Major. 
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Maria Mercè J.Ma Boix 

Tortellà M.S.Puigferrer 

300 anys i punt X.Capdevila 

Tarragona ciutat pubilla T.Gil 

Niu d’amor R.Viladesau 

Independansa J.Paulí 

La puntaire J.Viladomat 

Català a l’atac D.Gasulla 

L’Andreu de Mollet F.Mas i Ros 

 
 

  

  
 
 
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 molt més reeixit a causa de la celebració del tricentenari (més 
assistents i sobretot més cantaires) 
 
Enguany les corals de Granollers (Polifònica, Amics de la Unió i Albada) han 
interpretat peces de Lluis Llach i, com sempre, han finalitzat amb Els segadors 
seguit de tot el públic assistent.  
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13 Setembre: Concert participatiu Coral Albada. 
 
Teatre-Auditori (21:00 a 23:00) 
Coral Albada. 
Coral L’Arpa (Barcelona) 
Coral Sol-ixent. 
Cobla Ciutat de Granollers. 
Colla Som i serem. 
 
S’organitza per primer cop un concert de la ma de la Coral Albada en motiu del 
35è aniversari de la seva fundació en el que es volen cantar sardanes i 
havaneres en motiu del 11 de setembre per part de persones no professionals 
ni vinculades a cap coral coneguda. Des de ben d’hora comencen els assajos. 
 
Parlant amb l’Alba Barnusell hem decidit que és un bon moment per fer la 
presentació solemne de la Cobla Ciutat de Granollers la qual cosa es farà 
durant el concert amb la interpretació de la sardana La Flama de la Sardana. 
 
 

 

 

 



24/45 

Aquesta convocatòria ha servit per definir els cantaires que s’hi apuntaran i el 
gruix que caldrà fer per conèixer una mica mes les possibilitats de la Coral 
Albada molts cops reduïda la seva participació a la Parròquia de Sant Esteve. 
 
El 13 de setembre es celebra el concert aconseguint-se una entrada molt bona 
al Teatre-Auditori tenint en compte que es tracta d’un dissabte al vespre dintre 
d’un pont laboral, però el públic excel·leix amb les interpretacions programades. 
El format plantejat permet la participació de la cobla qui a banda de la sardana 
de presentació intervé en El cant de la senyera i Els segadors, havent-se de 
repetir al final Es la moreneta per aclamació popular. Encert en la divulgació de 
la presentació de la Cobla en aquest concert. Membres de la Colla Som i 
Serem han ballat la sardana de presentació de la cobla així com Es la 
moreneta interpretada conjuntament per les corals, orquestra i cobla. El 
programa interpretat inclou diverses sardanes i havaneres amb una nodrida 
participació de cantaires i intèrprets, tots ells vinculats a la Coral Albada. 
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26 d’octubre: 43è Festival Sardanista. 
 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Vila d’Olesa. 
 
 
Enguany pel Festival Sardanista l’Emili Lloret, que ha estat ballador d’alguna de 
les colles que ens solen acompanyar aquest dia, ens ha fet una proposta 
interessant: 
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Utilitzar el sota de La Porxada per preparar una 

exposició de quadres i escultures realitzades 

per ell a l’entorn de la Sardana i el món de les 

colles. Per això també ha dissenyat un petit 

mostrari de fotos relacionades amb les colles 

que participen o han participat en aquesta diada 

al llarg dels anys. 

 

A demés ha ideat una peça il·lustrativa del dia que 
serà lliurada a cada colla al final de l’acte. 

 
 
Un any més, i gaudint d’un dia plenament assolellat ens tornem a trobar a la 
Porxada. Hem aconseguit formar fins a 7 anelles (Som i serem, La Porxada, 
Terra Aimada, Terra Aimada del 1968, Espai 1, Espai 2 i el Casal del Centre). 
Aquest any, Àgora no ha participat. 
La Lali Diumaró, com és habitual, fa de presentadora de l’acte. En J.Mayoral 
reparteix els obsequis preparats per l’Emili a totes les colles participants. 
L’exposició ha afegit un toc diferent al format habitual. De nou es demostra la 
justificació de la diada que cal no tan sols mantenir sinó que potenciar.  
 
 

PROGRAMA 

El barri de Sant Martirià R.Palmada 

Joves triomfants Ll.Alcalà 

En Manel i la Teia J.Saderra 

Mar de Tossa R.Viladesau 

Volgut pare C.Santiago 

La flama de la sardana T.Gil 

Quina paciència M.Artiaga 

A la Festa (galop) J.Vilà 

300 anys i punt (lluïment) X.Capdevila 

Núria (Germanor) D.Gasulla 

 
Hem repetit Núria com a sardana de Germanor tal i com vàrem fer pel dia del 
Concurs. 
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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 
commemoració dels 40 anys de traspàs de Pau Casals, a l’adéu a l’Enric Pey 
que ens va deixar a principis d’aquest 2014, al Dia Internacional de la dansa 
celebrat a Mollet i a la proclamació de Barcelona com a Capital de la Sardana 
del 2104. 
L’ANELLA es segueix nodrint de la participació d’alguns articulistes així com de 
la informació de les diferents poblacions que han configurat el butlletí des de 
l’inici. Tot i que s’ha plantejat disminuir el nombre de revistes anuals de moment 
encara seguim amb les 4 habituals. 
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L’Ajuntament ens segueix donant suport, tot i la crisi, i amb això estem 
realitzant un munt d’actes que ens duen a una activitat anual intensa.  
 
Enguany l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits tot i que l’Aplec s’ha fet 
en dia lleugerament núvol. Les ballades segueixen triomfant i les podem 
potenciar tal com convingui tenint molta cura de no repetir sardanes per evitar 
escoltar sempre les mateixes peces musicals. Però la notícia de l’any ha estat 
la posada en funcionament de la Cobla Ciutat de Granollers que esperem ens 
doni moltes alegries en un futur no massa llunyà. 
 
Així finalitza l’any 2014 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2015 
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2014  
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AGRUPACIO SARDANISTA 
GRANOLLERS 2014 
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ASSEMBLEA 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 

 
El 9 Nou 
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INAUGURACIO JARDINS CASANOVA 
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EL RENGLE (INAUGURACIO JARDINS SALVADOR CASANOVA) 
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SANT JORDI 
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CONCERT ROGER CUCURELLA 
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37/45 

L’ASCENSIÓ 
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REVETLLA SANT PERE 
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APLEC 
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BALLADA SANTA ANNA 
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FESTA MAJOR 
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11 de setembre 
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CONCERT PARTICIPATIU  

 

 

 

  
 

 

 

  



44/45 

CONCERT PARTICIPATIU (GI) 
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FESTIVAL SARDANISTA 
 
 

 


