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2015 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 

 
Memòria d’activitats 

 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2015 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 de Febrer: Assemblea General Ordinària de socis. 
 
Casa de Cultura (18:00 a 20:00) 
 

 

Aquest any l’assemblea es fa en sala 
annexa de la Casa de Cultura perquè la 
cobla Ciutat de Granollers està assajant 
per l’acte que té previst l’endemà. 
S’aprova la memòria de l’any anterior i 
els actes per aquest 2015, per 
unanimitat, en presència de 15 socis de 
l’entitat. Destaquem la bona vitalitat del 
Concurs (de nou ja està ple amb 26 
colles). 
 

Aquest any apareix un problema amb els aspectes comptables que ens pot 
donar molts problemes en el futur proper. Hem de presentar el document 543 a 
Hisenda i la justificació de despeses només es podrà fer amb factures amb IVA.  
Caldrà seguir de prop les evolucions 
de com hem de presentar la 
comptabilitat de l’entitat per 
assegurar-ne la continuïtat, ja que les 
subvencions estan en perill. Per altra 
banda, seguim col·laborant amb 
l’Ajuntament en la festa de l’Ascensió. 
En J.Bover ens regala una foto on 
apareix ell al costat del monument a la 
Sardana en motiu del Nadal.  
Al final en Ricard ens obsequia amb un conjunt de trufes fetes per ell mateix 
com a cloenda de l’acte. 
 
22 de Març: 67è 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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El Rengle se’n fa ressò en la seva portada. 
 
Aquest any hem batut el rècord: s’ha emplenat el concurs 
just l’endemà d’haver sortit a la web de la UCS... i algunes 
colles en llista d’espera. 
 
El programa que hem preparat per aquesta edició és: 

 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment Melangia J.Ma Tarridas 

2a Lluïment L’aplec de l’amor R.Viladesau 

Revessa Barça Revessa A.Villasante 

Final Juvenils La Bisbal, aplec d’argent F.Cassú 

Final Grans Tarragona ciutat pubilla T.Gil 

Germanor Núria D.Gasulla 

Galop sortida La filla del bosc L.Tatché 

Públic Tota una història C.Santiago 

 
Tornem a tenir 26 colles apuntades. Això dóna una idea de la vitalitat del 
concurs malgrat la seva antiguitat. Creiem que la subvenció que donem i el fet 
de ser el primer concurs de l’any en garanteixen l’èxit. Per primer cop, les colles 
veteranes (10) igualen les grans (10). Però al menys mantenim 6 colles petites. 
Finalment s’han acceptat un total de 26 colles (10 grans, 10 veteranes, 1 juvenil, 
4 infantils i 1 alevina). Repetim so amb SONOESTUDI. 
 
El dia neix amb dubtes. El dissabte ha estat plovent i no ens queda clara la 
decisió d’on cal anar a celebrar l’acte (disposem en cas de pluja del pavelló de 
Can Bassa). Finalment es decideix fer-ho a La Porxada i el dia s’aixeca al 
migdia. 
 

 

El galop de sortida és reeixit i la sardana de 
germanor és més gran que mai i dóna la 
volta a tota la plaça. La Cobla, com és 
habitual, excel·lent. 
En Josep Mayoral i els regidors de 
l’Ajuntament A.Barnusell, P.Mur i A.Sastre 
donen els premis. Els acompanya la Nuri 
Escudé, nova president de la Unió de 
Colles. 
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Molta gent mirant el concurs amb gran participació del públic animant i 
aplaudint l’esdevenir de les colles. 
 

 

 

 

 
Les classificacions són les següents: 
 

INFANTILS JUVENILS 

1.- Terrabastall 

2.- Cabirols 

3.- Xiroia 

4.- Petits laietans 

St Vicenç Horts 

Sabadell 

Barcelona 

Barcelona 

1.- Creixent Canet de Mar 

ALEVINS 

1.- Trapelles Sabadell 

VETERANS GRANS 

1.- Ressò 

2.- Sabadell  

3.- Arraona 

4.- Aires gironins 

5.- Joventut sardanista 

6.- Aires d’or 

7.- Trenc d’alba  

8.- Dansaires de Maig 

9.- Entre boires 

10.- Sempre laietans  

Sabadell 

Sabadell 

Sabadell 

Girona 

Puig-Reig 

Santpedor 

Girona 

Barcelona 

Vic 

Barcelona 

1.- Mare Nostrum 

2.- Xàldiga 

3.- Riallera 

4.- Mirant al cel 

5.- 9 de Novembre 

6.- Horitzó 

7.- Antaviana 

8.- Dansaires del Penedès 

9.- 1714 

10.- Laietans 

Barcelona 

Barcelona  

Vic 

Sabadell 

Barcelona 

Barcelona 

Tordera 

El Vendrell 

Manlleu 

Barcelona 

 
La revessa (44 x 96) de A.Villasante s’anomena Barça revessa que reprodueix 
l’himne del Barça i l‘han resolt 3 colles: Antaviana, Horitzó i Mare Nostrum.  
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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 dijous. Tarda excel·lent. Ple de 
rotllanes al voltant d’una cobla que un cop l’any ens porta sardanes diferents i 
que crec que cal mantenir per la seva qualitat i per la seva facilitat de tracte. Es 
clar que el fet de treure part de les parades a la carretera ha facilitat, i molt, 
l’esdevenir de les anelles al voltant de la cobla. Ballada exitosa on gent poc 
habitual en les audicions setmanals no solen participar. Es una ballada 
tradicional que no es pot perdre ja que en ella se celebra la diada més 
emblemàtica 
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PROGRAMA 

Aura del Tura C.Saló 

Camí de Sant Ponç J.Molina 

La Goja de l’estany J.Coll Ferrando 

L’amic Vicenç M.Artiaga 

Arenys de Munt R.Viladesau 

El pati de l’ós J.Feliu 

A la font de veu i tapa P.Sicart 

Rubí, 10 segles d’història C.Santiago 

El deixeble ruc R.Vilà 

 
 
25 d’Abril: Dia Internacional de la Dansa 
 
Plaça de l’església (18:45 – 18:55) 
 
Per segon cop 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.  
 

CENTRO ANDALUZ 17:45 

ARSÈNIC 17:50 

GRUP GRA- CAPOEIRA I BREAK DANCE GRA 17:53 

PARTENAIRE 18:01 

KLASS ESTUDI DANSA 18:05 

ÀGUEDA MURILLO 18:11 

BIGPOTTERS SWING 18:18 

RÍTMIC 18:23 

TRIBU 18:28 

ESCOLA SWING 18:34 

PASSALTPAS 18:38 

ESBART DANSAIRE 18:46 

AGRUPACIÓ SARDANÍSTA 18:51 

CASINO GRANOLLERS 18:57 

ESTUDI BALLET SYLVIA 19:05 

SHINDIA 19:11 

LLEGIR EL MANIFEST 19:15 

FLASH MOV 19:20 

 
Aquest any hem volgut fer una sardana de germanor per a tots els assistents 
que ha estat un èxit total perquè hem omplert la plaça de l’església de balladors 
de totes les edats a l’entorn de L’aplec de Terrassa de F.Mas i Ros del que 
n’hem interpretat 2 curts i 2 llargs. Hi ha ajudat el fet que la sardana ha estat 
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interpretada després de l’actuació de l’esbart i Pasalpas que ja han fet 
participar a tothom. El presentador és en Martí Torres. Per repetir-ho. 
 

  
 
 
15 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).  
 
Plaça de l’església (17:30 a 19:00) 
Cobla - orquestra Maravella. 
 
De nou 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 

Ahir, avui i sempre J.Ventura 

Trencatimons F.Camps 

Fruint de l’amistat M.Font 

Salta i balla E.Sans 

Petits laietans J.J.Beumala 

Parella feliç F.Mas Ros 

 
La interpretació de la Maravella no és la millor de l’any però aplega suficient 
gent a la plaça de l’església que acostuma a tenir-la a l’agenda personal. 
Mentre les rotllanes són a la plaça, molta altra gent va a buscar lloc a La 
Porxada on el concert l’omple de gom a gom (com cada any) i s’escolten 
musiques conegudes i tradicionals que agraden als assistents. El ball és 
minoritari però acaba de qualificar el dia. 
 
4 de juny: Traspàs Núria Pla. 
 
Hem rebut amb tristor la notícia de la mort de Nuria Pla, qui fou President de 
l’Agrupació i que després de 2 anys de lluitar contra el càncer ens ha deixat. 
L’ASG ha rebut mostres de condol de la UCS i de la Confederació sardanista, 
prova de la vinculació que la Núria tenia a l’entorn de la Sardana. Una gran 
pèrdua. 
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El funeral va ser realitzat el 5 de juny a la Parròquia on s’ha ballat una sardana, 
Núria de Daniel Gasulla dedicada a l’insigne sardanista, al voltant del fèretre, 
en memòria de la seva trajectòria, essent organitzada per membres de la colla 
Àgora i seguida per la majoria dels assistents. 
 

   
 

  
 
 
23 de juny: Flama del Canigó. 
 
La Porxada (19:00 a 20:00) 
 
En el decurs dels actes d’arribada de la Flama del Canigó es balla una sardana 
de Germanor amb tots els assistents. La Flama arriba per la carretera i entra a 
La Porxada on s’interpreta el Cant de la Senyera i Muntanyes del Canigó. 
Després de llegir-se el Manifest i unes paraules de l’Alcalde Josep Mayoral 
s’uneixen els sardanistes assistents a l’acte per acompanyar el so de la cobla 
enllaunada. 
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26 de juny: Revetlla sardanista. 
 
Plaça Perpinyà (21:00 a 23:00) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
Una gran nit de principis d’estiu amb molta calor ens ha dut un cop més la 
ballada de Sant Pere, de nou amb la Ciutat de Granollers que ha interpretat 
amb cura totes les sardanes programades destacant Prada Ripoll. Les 
rotllanes han emplenat la plaça aconseguint un acte molt participatiu que cal 
consolidar. Es el primer cop que participa la nova regidora Mireia López en un 
acte de l’ASG.  
 
L’oferiment de la tradicional coca (30 coques de Can Pey-Poch que s’han 
esgotat en pocs minuts) i de beguda (el cava és el principal protagonista) a la 
mitja part fa que els assistents gaudeixin d’una vetllada per repetir. 
 

  

    
 

PROGRAMA 

Els degotalls R.Castells 

Colla Oreig T.Gil 

Les nimfes del llac J.Coll 

Poncellina J.Saderra 

Prada Ripoll R.Picamal 

Els de la Garriga C.Rovira 

35 estius P.Chamorro 

Nena estimada  J.Vicens Xaxu 

Llavaneres F.Mas Ros 
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11 de Juliol: 66è Aplec de Nit.  
 
Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Ciutat de Granollers, Sant Jordi i Jovenívola. 
 

Per primer cop duem a la Cobla Ciutat de Granollers en 
el número que fa 66. Les altres dues, Jovenívola i Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona, ja són molt habituals a casa 
nostra. 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.  
 

Tot i que aquest any la Federació Sardanista ha arribat a un acord amb San 
Miguel per oferir les neveres i begudes als aplecs, no hem sigut a temps de 
poder materialitzar-ho en el aplec. Seguim amb l’ajut d’en Joan Garriga. 
 
Un dia excel·lent per rebre a tots els assistents. S’han preparat les botifarres i 
hem tingut molts guanys de la rifa. Sorprenentment ha costat força que hi 
haguessin colles al bell mig del parc: mes gent asseguda que ballant en la 
majoria de les peces. Potser caldrà replantejar-se fer les sardanes de 7 tirades 
en totes les programades. La cobla Ciutat de Granollers ha estat la millor cobla 
de les tres, estranyament. Ha donat mostra de criteri i de bon nivell interpretatiu. 
Perfecte en la seva estrena. 
 
Un altre moment important ha estat el record que hem tingut amb la Núria Pla 
de la que hem programat la sardana que D.Gasulla li va dedicar a l’inici de la 
seva malaltia, Núria. 
 
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 mb les 
caixes  de plàstic esdevenen un encert. 
 
La sardana incògnita enguany ha estat Baixant de la font del Gat de E.Morera, 
aprofitant el 150è aniversari del seu naixement, encertada per la majoria dels 
participants. El concurs de colles improvisades amb un total de 12, l’ha guanyat 
la colla Àrnica formada majoritàriament per gent d’aplecs essent la segona 
Ballem i la tercera Sol ponent. 
 
Al final de la jornada hem fet un petit homenatge als butifarreros. Els hem portat 
al mig del parc i els hi hem donat un pastís que commemora els 15 anys de la 
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seva col·laboració amb nosaltres. A demés han participat en el concurs de 
colles improvisades. Aquest any no hi h hagut presència de polítics del PSC 
degut al casament d’un regidor el mateix dia. Sí, en canvi, hem tingut amb 
nosaltres a l’Alex Sastre. 
 
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: 
 

Els gegants de Castellterçol J.Serra 

Bona llavor C.Saló 

Núria D.Gasulla 

Pic, repic i repicó (lluïment trompeta i fiscorn) R.Viladesau 

Ventada de març (lluïment cobla) E.Saló 

Jovenívola (lluïment tenora i tible) R.Viladesau 

Capital del cava J.Lázaro 

El menut de casa J.Ventura Tort 

Som-hi que s’acaba E.Ortí 

Agost a Calella E.Martí Teixidor 

Baixant de la Font del Gat (Incògnita) E.Morera 

Saltant les roques J.Ma.Vilà 

Quina paciència (Concurs) M.Artiaga 

Voliaines V.Bou 

Tiana F.Mas Ros 

L’Aplec de Granollers (conjunt) F.Camps 

La Santa Espina (repicó) E.Morera 
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FOTOS APLEC 
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27 de juliol: Ballada de Santa Anna. 
 
Plaça de la Caserna (19:00 a 21:00). 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
La festa de Santa Anna torna un any mes a la placa de la Caserna i aquest any 
és en dilluns. Molta gent en un dia amb molt bona temperatura. La Ciutat de 
Granollers està un pèl pitjor que de costum. Són sardanes que en algun cas 
se’n van de l’habitual i això es nota. La tarima està ben col·locada i hi ha 
cadires de sobra. L’Alba i la nova regidora hi són presents. Com sempre, una 
festa que cal repetir. 
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PROGRAMA 

Banyuls, ciutat pubilla M.Hawart 

Placidesa Ll.Albert 

Nuria D.Gasulla 

Galanteig C.Saló 

Sardanes a l’Havana J.Molina 

La colla dels 13 C.Rovira 

Record de Calella V.Bou 

En Xampinya petit E.Gratacos 

Vilanova de la Muga R.Palmada 

 

  

  
 
 
28 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. 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). Aquest cop hi ha cadires de sobra. A demés els 
tècnics de VOTV han fet un bon reportatge que es va emetent per la televisió 
diversos cops al dia, cosa que dóna més rellevància a la ballada. Malgrat la 
coincidència amb les havaneres la participació és nombrosa. Una ballada que 
no es pot deixar de fer.  
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La Cobla Ciutat de Granollers està a un gran nivell. Al final hem envoltat tot el 
recinte dansaire amb un sardana de germanor escoltant La Sant Espina. 
 

 

 

  
 

PROGRAMA 

Paraigües i xemeneies D.Gasulla 

Punt i contradansa D.Estanyol 

Tot dibuixant carícies E.Ortí 

Ídols de fang J.Ventura Tort 

Mataró 2105, a trenc d’alba R.Iglesias 

La puntaire Uri DJ 

El trempat d’en Lluis S.Comas 

El Golfet R.Viladesau 

Les nenes maques de Santa Susana J.Carbó 

 
29 d’Agost: Acte de Festa Major. 
 
Plaça de les Hortes (17:30 a 22:30) 
Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal. 
 
Segon any a la Plaça de les Hortes repetint el format tan conegut i aquest cop 
amb una orquestra que per sí sola ja afegeix públic a l’audició. 
 

PROGRAMA 

Sentmenat sardanista C.Saló 

Pensant en tu J.Blanch 

Aires amerencs P.Fontàs 

Renoera J.Saderra 

El nen de Cors Ll.Pujals 

L’amic Homar F.Mas Ros 
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De nou comencem a 2/4 de 6 (massa d’hora) encara que el volum de dansaires 
és important. Aquest any les cadires del concert ja estan posades i això 
delimita des del principi la zona de ball, que el posem a l’ombra.  
La cobla interpreta bé les sardanes però actualment crec que ja no es pot 
considerar la formació de referència que era abans. Actualment el nivell de les 
cobles barcelonines és prou alt. La ballada la podem considerar exitosa tot i 
que la ubicació no permet que els passavolants coneguin la sardana més a 
fons. Al final fem l’habitual sardana de germanor. 
 
El concert i el ball que es fan un darrere l’altre són actes multitudinaris on 
l’afluència de públic és més que notable. Es un format que es repetirà en el 
futur. 
 
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.  
 
5 setembre: Ballada Onze de Setembre 
 
La Porxada (18:30 – 20:30) 
Cobla lluïsos 
 
Aquesta ballada de capvuitada sempre va bé perquè Granollers ha deixat de 
fer actes per la Festa Major i estem molt a prop del 11 de setembre. L’afluència 
és correcte. 5 anelles es formen per seguir les interpretacions de la cobla 
Lluïsos de la que cal esmentar la seva baixa qualitat. Pel mateix preu trobarem 
altres cobles millors. 
 

.    
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Aquest any totes les sardanes tenen un regust 
independentista a causa de la moguda que hi ha 
actualment a causa de la Via Catalana i la 
proximitat de les eleccions autonòmiques. L’ANC 
s’ha adherit a la festa tot i que de fet no han 
participat com a col·lectiu  
 
Al final tots els dansaires s’ajunten per organitzar 
la sardana de germanor en el repicó que està 
essent habitual aquests últims temps: La santa 
espina 

 

PROGRAMA 

El meu poble R.Viladesau 

Independansa J.Paulí 

Català a l’atac D.Gasulla 

Catalanitat V.Bou 

300 anys i punt X.Capdevila 

Catalunya E.Morera 

Per un mateix camí J.Molina 

Sense por J.Lázaro 

Doll d’amor J.Hostench 

 
11 de setembre: Ofrena Floral per la Diada. 
 
Plaça 11 de setembre (11:00 – 12:00). 
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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. 
Com és habitual, L’Agrupació ha realitzat la seva 
particular ofrena. 
 
Enguany el grup Granollers canta ha fet cantar al 
personal les cançons Aquesta terra és nostra terra 
de W.Goothrie i L’estaca de Ll.Llach. La pluja ha 
deslluït el final de l’acte i Els segadors s’han cantat 
a sota de les voltes. 

 
18 de setembre: Inauguració façana Can Barbany. 
 
Can Barbany (18:30 – 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
Per motius de seguretat, s’ha hagut de pintar la façana de Can Barbany. 
L’Amadeu ha parlat amb nosaltres i s’ha decidit fer una ballada de sardanes per 
inaugurar aquesta inversió feta de la ma del dissenyador V.Viaplana. 
 
La Cobla ciutat de Granollers que ha estat escollida, es col·loca en els balcons 
per interpretar les sardanes (algunes de compositors granollerins) que són 
seguides pels vianants. Espectacular posada en escena 
 
Tothom atent als balcons l’esdevenir de la cobla. Comença la ballada amb els 
musics repartits en els 3 balcons donant una sonoritat que emplena tota la 
carretera de música de cobla. Als músics els hi costa molt la sincronització i 
finalitzant la ballada a baix a l’aparador perquè d’altra forma és impossible. 
Es tracta d’una aposta un pèl arriscada però que esdevé extraordinària. La 
ballada és un èxit de públic i de participació. Els dansaires contents i els 
bocabadants sorpresos per l’originalitat. També aquesta és una forma de 
reinventar la sardana i la seva posada en escena. 
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PROGRAMA 

Banyuls, ciutat pubilla M.Hawart 

L’Aplec de tardor C.Saló 

Tot dibuixant carícies E.Ortí 

Els gegants de Castellterçol J.Serra 

Nena estimada J.Vicenç Xaxu 

En Xampinya petit E.Gratacós 

25 anys caminant  F.Ventura 

L’Aplec de Granollers F.Camps 

Quina paciència M.Artiaga 

 
 
25 d’octubre: 44è Festival Sardanista. 
 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Ciutat de Granollers. 
 
Un any més ens tornem a trobar a la Porxada en un dia mig ennuvolat. 
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Hem aconseguit formar fins a 7 
anelles (Som i serem, Terra Aimada, 
Terra Aimada del 1963, Espai 1, 
Espai 2 i el Casal del Centre i Mirant 
al cel).   
Aquest any en Sergi Salicrú fa de presentador de l’acte com a novetat i resulta 
molt reeixit.  
La colla Mirant al cel ha vingut a donar suport a l’acte i a ballar la sardana 
Núria gairebé com si fos de lluïment en record de la nostra estimada N.Pla. De 
nou es demostra la justificació de la diada que cal no tan sols mantenir sinó que 
potenciar. 
 

PROGRAMA 

Sardana curta N.Paulís 

Els saltimbanquis J.Paulí 

L’aplec de la capella M.Tudela 

Bell Penedès J.Saderra 

25 anys caminant F.Ventura 

Núria D.Gasulla 

Vents de carroig J.Bonaterra 

A la Festa (galop) J.Vilà 

Colometa (lluïment) R.Viladesau 

En Ton Paleta (Germanor) D.Gasulla 
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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 als 
sardanistes palauencs, als 50 anys de M.Artiaga, a la mort de la Núria Pla i a 
l’Aplec Internacional de Torí celebrat durant el mes d’agost. 
. 

  

 
 

 
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. 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.  
 
Com sempre, l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits i no hem realitzat 
cap concert en espera del Cobla 2.0 que farà la cobla Sant Jordi tot just 
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començar el 2016. 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. La cobla Ciutat de Granollers és una 
realitat i interpreta a un nivell més que correcte. Any on el càrrec de l’IVA s’ha 
fet palès en tots els actes deixant enrere doncs antigues formes de pagament. 
 
Així finalitza l’any 2015 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2016 
amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2015  
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AGRUPACIO SARDANISTA 
GRANOLLERS 2015 
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ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 



26/37 

CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
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CONCURS REVISTA UNIÓ 
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SANT JORDI 
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NURIA PLA 
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REVETLLA SANT PERE 
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APLEC 
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BALLADA SANTA ANNA 
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5 de setembre 
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Can Barbany 
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Ara Granollers 24 setembre 
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FESTIVAL SARDANISTA 
 

 
 


