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2018 AGRUPACIO SARDANISTA GRANOLLERS 

 
Memòria d’activitats 

 

Relació d’actes celebrats a Granollers el 2018 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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23 de Gener: Ballada a la presó. 
 

Plaça Maluquer i Salvador (20:00) 
 

En motiu de la presó mòbil que s’ha instal·lat a Granollers en homenatge als 
presos polítics que estan a Estremera i Soto del Real des de l’octubre, s’han fet 
diversos actes. Entre ells, una ballada de La flama de la sardana de T.Gil per 

part de dansaires de colles granollerines que ha estat després acompanyada per 
a tot el públic en format de germanor al voltant de La Santa Espina. Una bona 

forma d’homenatjar a aquells que no gaudeixen de llibertat. 
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10 de Febrer: Assemblea. 

 
Casa de Cultura (18:00 a 20:00) 
 

Amb la participació de 15 associats 
es realitza l’assemblea anual on es 
passa comptes de com ha anat l’any 
anterior, sense cap problema per 

aprovar el pressupost, els comptes i 
el llistat d’actes a fer.  
 
Aquest any fem la reunió a la sala de 

concerts de la Casa de Cultura.  
 
Fem un petit record a Josep Jerez en 
motiu del seu decés.  

 

 

Expliquem el rècord d’actes realitzat el 2017 i engeguem per primer cop, un cap 
de setmana sardanista el 17 i 18 de març en motiu del 70è concurs de colles, 
concurs que ja està ple com de costum. Farem una recordança als Presidents 

de l’entitat. 
 
En Josep Bover ens dóna la felicitació de Nadal i en Ricard aporta les seves 
trufes regades amb cava que subministra l’Albert. 
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17 de Març: Vigília del Concurs. 
 

La Porxada (18:00 a 20:00). 
Cobla La Principal de la Bisbal. 

 

PROGRAMA 

País petit I.Joanals 

Motivació J.Cassú 

Blanenca Ll.Pujals 

Sardanes al Casino M.Font 

Catalanitat V.Bou 

A Banyoles, el 50è R.Picamal 

Per tu, Sílvia S.Galbany 

Empenta i coratge J.Lázaro 

Destapem el 60 JJ.Beumala 
 

Aquest any comencem amb una ballada extraordinària per escalfar motors de 

cara al Concurs de demà. En el decurs de la ballada farem una recordança als 
Presidents de l’entitat. 
 
La tarda ha començat plujosa i hem hagut d’anar a la Sala Tarafa a fer la ballada. 

Molta gent de fora ens ha visitat (segurament a causa de la tirar que té la Bisbal). 
La Sala s’ha omplert de gom a gom i hem hagut de ballar al pati de fora (dues 
rotllanes). La cobla ha hagut de repetir dues peces (l’obligada de tible i la d’en 
R.Picamal). 

 
A la mitja part, acte molt emotiu en recordança dels presidents de l’entitat. Han 
participat representants de tots els presidents i l’A..Mulet ha fet un discurs de 
cloenda molt emotiu finalitzant l’acte en J.Mayoral donant gràcies a tots aquells 

que han donat part del seu temps a la Sardana i amb un record especial pels 
polítics que tenim a la presó. 
 
La Ballada finalitza amb el cant dels Segadors. 
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18 de Març: 70è Concurs de Colles Sardanistes. 

 
La Porxada (11:30 a 14:00). 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 

 
Com cada any pels voltants de Sant Josep es celebra 
a Granollers el Concurs de Colles sardanistes de la 
nostra ciutat, vàlid pel Campionat de Catalunya. 

Enguany arriba a l’edició número 70. 
 
Ja es normal que el nombre de colles veteranes 
superi el de colles grans però afortunadament 

seguim disposant de les millors colles del bàsic que 
aprofiten el nostre concurs com a tret de sortida de la 
temporada.  
 

Finalment, doncs, s’han acceptat un total de 22 colles 
(9 grans, 9 veteranes, 3 juvenils i 1 infantil). En Josep 
Codina ens aporta la sonorització que és perfecte. 
  

Aquest any hem triat un programa clàssic que ens recorda altres edicions de 
bona programació. 
 
El dia neix assolellat la qual cosa presagia un matí de sardanes primaveral. 

Tothom es a punt a l’hora indicada menys en Xavier Torrent (flabiolaire de la 
cobla) que fa tard i l’hem d’esperar per iniciar la primera sardana. La resta de la 
interpretació, com sempre, és genial per part de la Sant Jordi. 
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Hi ha molta gent i al final encerclem la Porxada amb la sardana de germanor. 
Ens acompanyen en J.Mayoral, l’A.Barnosell, la M.López i l’A.Coca per repartir 
els premis. 
 

Galop entrada A la festa J.Vilà 

1a Lluïment Els ocells et canten C.Saló 

2a Lluïment Per tu, Rita M.Saderra Puigferrer 

Revessa N’hi ha prou D.Gasulla 

Final Lluïment La roca del cargol J.Vicens Xaxu 

Final Lluïment Vigatana J.Saderra 

Germanor Som i serem R.Vilà 

Galop sortida La filla del bosc L.Tatché 

Públic En Nela i el gat vell P.Marons 

 
 
Les classificacions són les següents: 

 

ALEVINS JUVENILS  

1.- Trapelles Sabadell 1.- Cabirols 

2.- Creixent 

3.- Joves Laietans 

4.- Terrabastall  

Sabadell  

Canet de Mar 

Barcelona 

St Vicenç dels Horts 

INFANTILS 

1.- Xiroia Barcelona 

VETERANS GRANS 

1.- Sabadell 

2.- Ressò  

3.- Aires gironins 

4.- 

5.- Dansaires de Maig 

6.- Trenc d’alba 

7.- Aires d’or 

8.- Entre boires 

9.- La lira vendrellenca 

 

Sabadell 

Sabadell 

Sabadell 

Girona 

Barcelona 

Girona 

Sant Pedor 

Vic 

El Vendrell 

Barcelona 

El Vendrell 

1.- Mare Nostrum 

2.- Viletes del bosc 

3.- Xàldiga 

4.- Mirant al cel 

5.- Mirant al cel 

6.- 9 de Novembre 

7.- Horitzó 

8.- Antaviana 

9.-  

Barcelona 

Barcelona  

Barcelona 

Sabadell 

Sabadell 

Manlleu 

Barcelona 

Tordera 

 

La revessa (34 x 84) de D.Gasulla s’anomena El millor que hi ha i l‘han resolt 
correctament 5 colles: Aires gironins, Mare Nostrum, Dansaires de Maig, 
Trapelles i 9 de Novembre. 
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12 d’abril: Enterrament J.Llampalles. 

 
Després d’una llarga malaltia en Joan Llampalles ha mort. En Joan va ser 
President de l’entitat durant uns anys però mentre va estar sa va participar 

activament en els actes de l’ASG, aportant idees i generant actes del tot 
participatius fruit de la seva gran estima per la Sardana. 
 
Membre de la colla Som i Serem, President de la CASCB la seva vida va ser un 

no parar a l’entorn de la Sardana. Per això en el seu enterrament es va ballar 
una Sardana a l’església de Fàtima de Granollers. 
 

  
 
Joan, amic, descansa en Pau!!! 

 
23 d’abril: Ballada de Sant Jordi. 
 

La Porxada (18:30 a 20:30) 

Cobla Ciutat de Girona. 
 

PROGRAMA 

L’encís de Port-Bo R.Viladesau 

Gavina J.Roca Delpech 

L’ateneu de Celrà F.Camps 

Perfum de mar J.Coll 

Independansa J.Paulí 

Dolça Ester Ll.Alcalà 

Plaça Bacardí F.Mas Ros 

Mar de Tamariu F.Vilaró 

Granollerina xamosa E.Gratacòs 

 

La Diada de Sant Jordi és fantàstica. Aquest any un dia primaveral amb molta 
calor. La Porxada plena de ciutadans comprant roses i llibres i la Cobla Ciutat de 
Girona interpretant les sardanes escollides. 
Varies anelles envoltant la plaça pel que es tracta d’un dels actes més 

concorreguts i exitosos de tot l’any. 
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Al final la rotllana de germanor emplena la plaça i el Cant dels Segadors amb 
l’ajut de la cobla agermana als dansaires i bocabadants. 
 

  
  

  
 
 
11 de maig: Ballada de l’Ascensió (sardanes, concert i ball).  

 

Plaça de l’església (17:30 a 19:00) 
Cobla - orquestra Maravella. 
 

PROGRAMA 

Cors robats E.Ortí 

Alba J.Roca Delpech 

El salt del cabrit J.Soler 

La festa de l’aigüeta R.Viladesau 

Tota una història C.Santiago 

Tossa bonica F.Mas Ros 

 

La Maravella fa una ballada de tràmit. En una tarda de molt bon temps enmig de 
2 dies plujosos la cobla toca en una plaça de l’església que segueix creixent com 
a alternativa per ballar-hi sardanes ja que no hi ha entrebancs i l’espai és més 
que suficient.  

 
La plaça queda plena al fer la sardana de germanor. 
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Aquesta hora programada és millor per l’Ascensió que per la Festa Major. També 
com és habitual La Porxada s’omple d’assistents pel concert de després així com 
el ball.  
 

  
  

  
 
19 de maig: Dia Internacional de la Dansa 

 

Plaça Maluquer i Salvador (Tot el dia) 
 

  
 
Degut al mal temps la tarda del dia 19, s’ha hagut d’ajornar l’activitat relacionada 

amb les escoles de ball fins a nova data. Al matí s’ha pogut fer sense problemes 
però per la tarda la pluja ha obligat a suspendre-ho tot. Una llàstima. 
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Segons el programa l’Agrupació Sardanista tenia que participar a les 19 hores. 
 

 
 
 
16 de juny: Ballada enllaunada. 

 
Plaça Maluquer i Salvador (18:00 a 19:30) 
 

Primera ballada enllaunada de l’any. El programa preparat per aquesta ballada 
és: 
 

PROGRAMA 

Doll d’amor J.Hostench 

El seca de Sant Pere J.Velasco 

Els 2 tenors J.Soms 

En Miquel de Linyola M. de Joan 

En Sani i la Roser J.Riu 

Esplugues, aplec d’amics S.Galbany 

Estimada Encarna Ma Merce Navarro 

Festa d’estiu O.Marquès 

Fidelitat a la sardana J.A.López 

 

Tarda amb molt de sol. Poca gent ballant. L’Albert ha tornat a programar les 
sardanes. Cal tornar a plantejar el calendari. Els dansaires són entusiastes però 
no ens podem quedar amb una ballada que queda fora del circuit de passeig 

habitual de la ciutat i que es veu buida de participants. 
 

 

HORARI GRUP DE DANSA

17:30:00 TOTS

17:38:00 ENEM DANÇA

17:46:00 CENTRO ANDALUZ

17:54:00 BALLET SYLVIA

18:02:00 ARSENIC

18:10:00 AGUEDA MURILLO

18:18:00 KLASS ESTUDI DANSA

18:26:00 EMTY

18:34:00 PARTENAIRE

18:42:00 SWING ESCOLA DANSA

18:50:00 C&C

18:58:00 SHINDIA

19:06:00 AGRUPACIO SARDANISTA

19:14:00 CASINO  GRANOLLERS

19:22:00 TRIBU
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23 de juny: Flama del Canigó. 

 
La Porxada 19:00 
 

Com és habitual, a La Porxada arriba puntualment el dia de la revetlla de Sant 
Joan la Flama del Canigó que uns joves voluntaris duen des de terres 
pirinenques. 

Després d’uns parlaments es balla una sardana a l’entorn del pebeter que serveix 
per finalitzar un acte ple de simbolisme identitari. 
 

  
 
29 de juny: Revetlla sardanista. 

 

Plaça Perpinyà (20:30 a 22:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 
 

PROGRAMA 

Casasardana C.Santiago 

Aura del Tura C.Saló 

Estany de travertins P.Chamorro 

Festeig R,Viladesau 
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Sardanes a l’Havana J.Molina 

Voliaines V.Bou 

Nena estimada J.Vicens Xaxu 

Destapem els 60 J.J.Beumala 

Els 3 pintors F.Mas Ros 

 

Una tarda plena de sol garanteix una ballada reeixida a plaça Perpinyà.  
 
Vàrem fer una altra edició de la Revetlla sardanista que pels voltants de Sant 
Pere ens aplega a la plaça Perpinyà. Aquest any de nou començant una mica 

més d’hora per afavorir l’ambient generat per les botigues obertes. Com no pot 
ser d’altra forma, la coca s’ha acabat en uns minuts i la beguda s’ha mantingut 
fresca fins al moment del intermedi.  
La ballada ha estat plena de referències a la situació política actual. 

 

  
  

  
 
14 de Juliol: 69è Aplec de Nit.  
 

Parc Torras i Villà (21:00 a 1:30) 
Cobles Principal de Llobregat, Sant Jordi i Jovenívola. 
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Repetim enguany el format de 3 cobles, numero de 
sardanes individuals i de conjunt, totes elles de 7 
tirades però afegim al programa més sardanes 
obligades tal i com sembla que la gent està demanant 

a les altres programacions.  
 
Fem una referència a l’any Viladesau (centenari del 
seu naixement) i una dedicatòria a Joan Llampalles 

per la seva mort sobtada fa uns mesos. 
 
Per segon cop aquest any, El Rengle utilitza com a 
portada la nostra vetllada prova de la bona salut de 

l’aplec de Nit que aviat complirà els 70 anys (en format 
de nit alguns anys menys).  

 

 

Dia de molta calor. Tant a la tarda com a la nit la 

sensació tèrmica va ser de molta xafogor.  
L’aplec av ser presentat conjuntament entre en 
Jordi Rubio i en Carles Roquet la qual cosa dóna 
més versatilitat en l’al·locució. 

 
Bon nivell de cobles que han de repetir alguna 
sardana (les de conjunt molt ben escollides) 
 

Tot i l’esforç de difusió fet per la Fina i en Jordi 
Rubio sembla que el nombre de persones 
assistents i, sobretot, de dansaires baixa any rere 
any. La pancarta actualitzada ha lluït a la 

carretera durant gairebé 15 dies.  
 
S’han preparat les botifarres com és habitual i el 
Bar a càrrec de la gent de Can 60. S’han rifat la 

panera de fruita i el pernil i la sardana incògnita, 
aquest any Record de Calella de V.Bou. 

 

 
Hem tingut en sentit homenatge als presos polítics del nostre país amb la posada 

en el escenari de les fotos de tots els nostres presos i els corresponents llaços 
grocs. 
 
El galop ha estat perfecte i el repartiment de lots amb les caixes de plàstic 

esdevenen un encert.  
 
El concurs de colles improvisades amb un total de 9 (3 menys que el 2017), l’ha 
guanyat la colla Peu a baix formada majoritàriament per gent d’aplecs essent la 

segona Colla dels dosos i la tercera Romaní. La colla formada pels membres 

de la Burtisardana ha tornat a participar. 
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Aquest any la presència política ha estat encapçalada pel mateix J.Mayoral i per 
la Núria Maynou (d’ERC). Enguany hem trobat a faltar l’Alex Sastre que 
probablement era a la manifestació organitzada a Barcelona per l’ANC pels 
presos polítics. 

 
El programa seleccionat, amb sardanes de 7 tirades per enguany és el següent:  
 

Colla Violetes del Bosc Puigferrer 

Refila Pep (obligada de tible) J.Ma Boix 

La festa de Sant Martirià C.Saló 

En Miquel i la Mercè (obligada trompeta i fiscorn) R.Vilà 

A l’entorn de la porxada J.Ma Ruera 

El bruel de Pals (obligada 2 fiscorns) P.Marons 

Espurnes perpètues J.Molina 

Barcelona 92 (obligada 6 trompetes) R.Viladesau 

En recordança a l’amic J.Cassú 

Anna Laura Ll.Pujals 

Maregassa a Canyarets J.Lazaro 

Ningú és profeta a la seva terra M.Timon 

Petons de matinada E.Ortí 

Record de Calella (sardana incògnita) V.Bou 

Cap d’any a Tossa S.Galvany 

A la festa (galop) J.Vilà 

Sardanes a Mollerussa (lluïment) J.Capell 

La petita Josefina F.Riumalló 

Dos de l’Empordà F.Mas Ros 

Com tu la volies F.Mauné 

Una de Balladora J.Bonaterra 

L’aplec de Granollers F.Camps 
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FOTOS APLEC 
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2 fets han tornat marcat l’edició d’enguany:  
 

 Per un cantó l’homenatge que hem fet a en Joan Llampalles interpretant 
de conjunt Recordant l’amic de J.Cassú. 

 L’altra fet ha estat la sardana de germanor que hem interpretat després 
del concurs Manifestació, en format de 1 curt i 1 llarg que la pròpia cobla 

La Principal de Llobregat va estrenar i que hem dedicat als nostres presos 
 

Com sempre hi ha coses a millorar, sobretot l’allargada de l’aplec ja que cap al 
final la gent comença a marxar però cal dir que la salut de l’Aplec és molt gran i 
que no podem deixar de programar-lo ja que els sardanistes segueixen 
responent.  
 
26 de juliol: Ballada de Santa Anna. 

 
Plaça de la Caserna (19:00 a 21:00). 

Cobla Ciutat de Granollers. 
 
La festa de Santa Anna torna un any mes a la placa de la Caserna. Molta gent 
en un dia amb molta calor. La tarima està ben col·locada i hi ha cadires de sobra. 

Els responsables de la Biblioteca Santa Anna són els encarregats i han convertit 
la festa de la plaça en una acte social rellevant. Com sempre, una festa que cal 
repetir. 
 

PROGRAMA 

Petits teutons D.Gasulla 

L’ermita dels àngels P.Marons 

Punt contra dansa D.Estanyol 

Girona a Pep Ventura R.Vladesau 

Un drac ben panxo MªMercè Navarro 

Andorra de nit X.Forcada 

Maria Mercè J.Ma Boix 

Gota d’aigua J.Calders 

Llavaneres F.Mas Ros 
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31 d’agost: Ballada de Festa Major 
 

La Porxada (18:30 a 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers. 

 
El divendres de la Festa Major a La Porxada esdevé un moment irrepetible durant 
l’any per les sardanes. Ha començat el dia plovent a bots i barrals (aquest any la 
FM es veu obligada a fer canvis per la pluja.  

 
A les 18:30 la plaça comença un pel desangelada però de seguida i gràcies a la 
megafonia que hem posat recentment a la cobla, la ballada esdevé multitudinària 
i es reconeix de nou com la millor de l’any en públic i dansaires.  

 
La cobla està a bon nivell tot i que el programa no és excel·lent. Al final la sardana 
de germanor convida a tothom. 
 

PROGRAMA 

El social, 125 anys J.Molina 

Somni Puigferrer 

Ullets blaus J.Cassú 

Per tu Rosaura R.Vilà 

El gall xinador A.Albors 

Carinyos meus R.Picamal 

Xica, tica i ballarica A.Garcia 

Sota el Mas Ventós J.Bonaterra 

Badalona F.Mas Ros 
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1 de Setembre: Ballada de Festa Major. 

 
Plaça de l’Església (17:30 a 19:30) 
Cobla Rosaleda 

 
La plaça de l’església és un bon lloc per fer la ballada però costa molt veure-la 
plena. Els músics es col·loquen per primer cop a les escales de l’església ja que 
l’escenari està ocupat amb les tramoies i de fet, se sent millor. 

 
PROGRAMA 

Doll d’amor J.Hostench 

Mas Lloreda R.Viladesau 

Violetes del bosc P.Sicart 

Joilua parella J.Coll 

Anar-hi anant A.Miàs 

La meva saltirona J.Capell 

 
La cobla Rosaleda ha estat millor del que s’esperava interpretant un programa 

senzill però efectiu sense desafinacions. La pega sempre és el fet que es 
comença molt d’hora i es va molt de pressa per tenir temps després de fer el 
concert a Les hortes.  
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La ballada si bé es menor en participants que la del divendres, es tracta d’una 

bona referència per un dissabte de festa major. Mica en mica es van generant 
noves anelles i al final la plaça s’emplena amb tots els participants de la sardana 
de Germanor. 
 

2 setembre: Exhibició Missa de Festa Major 

 
Parròquia de Sant Esteve (12:30 a 13:30) 
Vicenç Prunes i Oriol Pujol (tenora) 

 
Per tercer any consecutiu l’Agrupació Sardanista fa una petita exhibició a 
l’ofertori durant el decurs de la Missa de Festa Major amb el so de l’orgue (conduit 
per en V.Prunés) i la tenora de l’Oriol Pujol (ex-Ciutat de Granollers). Els 
dansaires (4 parelles) ballen Es la moreneta d’A.Carceller en format de 2 curts 

i 2 llargs. Com és habitual els participants aplaudeixen la bona interpretació de 
dansaires i musics. Es una bona forma d’ofrenar al nostre patró en presència 
d’una nodrida representació de les autoritats locals. 
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8 setembre: Ballada Onze de Setembre 
 

La Porxada (19:00 – 20:30) 
Cobla Ciutat de Granollers 
 

PROGRAMA 

Festa mil·lenària J.Fontàs 

Baixant de la Font del Gat E.Morera 

Els degotalls R.Castells 

Catalunya independent J.Oliver 

300 anys i punt X.Capdevila 

Llevantina V.Bou 

Catalònia J.Paulí 

Petits teutons D.Gasulla 

La flama de la sardana T.Gil Membrado 

 
Ballada molt sorprenent. Primer poca gent però a mesura que anàvem avançant 
s’ha anat animant fins a tenir una bona representació. 

 
La cobla està molt bé però caldria ampliar les sardanes de cara a la temporada 
vinent. Acabem cantant Els segadors amb la plaça plena de gent. 
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11 de setembre: Ofrena Floral per la Diada. 

 
Plaça 11 de setembre (11:00 – 12:00). 
 

 

Anualment es realitza l’Ofrena floral a la Plaça 11 de 

setembre conjuntament amb les altres entitats, 
partits polítics i agrupacions esportives de la ciutat. 
 
Aquest any la interpretació musical corre a càrrec de 

la Coral Polifònica de Granollers que canten 
Rossinyol que vas a França i el País petit de 
Ll.Llach abans de la cantada conjunta de Els 
segadors. 

 
Com sempre una festa plena de flors, música i 
reivindicació (enguany pels presos polítics).  

 



25/48 

 

 

Hi ha hagut també representació de la 
Generalitat ja que tenim amb nosaltres 
a Chakir El Homrani, conseller de 

Benestar Social qui ha fet una Ofrena a 
títol institucional, fortament aplaudit.  
 
Com a anècdota, la conductora de 

l’acte s’ha oblidat d’anomenar a l’ANC 
la qual cosa ha provocat un petit 
desconcert. Al final una sentida 
disculpa ha tornat els ànims al seu lloc. 

 
6 d’octubre: 2a ballada enllaunada 
 

Plaça Maluquer i Salvador (18:00 – 20:00) 
 

Ens trobem de nou a la plaça de Can Sínia per ballar al costat d’un bon equip de 
so amb les sardanes que ha preparat l’Albert Mallol per a l’ocasió. De nou un 
petit grup de seguidors s’han aplegat a la plaça per ballar les sardanes 

programades. Probablement es tracti del darrer cop que ho muntem. 
 

 
 
12 i 15 d’octubre: Mort i enterrament d’en Josep Bover. 

 

De forma sobtada ens arriba la notícia que en Josep Bover, el conegut Rapsoda 
del Vallès, activista, independentista i sardanista, ens ha deixat. El van trobar 
mort a casa seva i el sepeli s’ha realitzat a la parròquia de Sant Esteve. Un altre 
soci de l’entitat que ens deixa pel camí. Descansi en pau. 
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20 d’octubre: Jornada contra el càncer de mama. 
 

La Porxada (20:00 – 20:30) 
 

 
En motiu de la Diada contra el càncer de mama, 
Oncovalles ha organitzat un seguit d’actes a La 
porxada que han culminat en la interpretació de 3 

sardanes ballades per un munt d’assistents. La 
Sardana com no podia ser d’una altra forma també hi 
ha estat present. 
 

Les tres sardanes han estat ballades en format de 
germanor. 

 
 

  
  

  
 

22 d’octubre: 47è Festival Sardanista. 

 
La Porxada (11:30 - 13:30). 
Cobla Ciutat de Granollers. 

 
Dia extraordinari. Hem tornat a tenir 7 anelles (Som i serem, Terra Aimada 73, 
Terra Aimada 63, Espai 1, Espai 2, el Casal del Centre i els Dansaires 
Franquesins). De nou un munt de participants s’apleguen a cada colla per 

finalitzar encerclant La Porxada amb la Sardana de Germanor L’aplec de 
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Granollers de F.Camps, en homenatge a Josep Bover que és a qui més 

agradava al final de l’aplec de cada any. 
De nou es demostra la justificació de la diada que cal no tan sols mantenir sinó 
que potenciar. La Cobla no està al nivell habitual (massa bolos).  

 
Enguany toca homenatjar a les persones que es dediquen a l’ensenyament de 
cursets a la nostra ciutat: la família Grau, l’Albert Mallol i en Xavier Bataller. A 
banda d’una petita ressenya a en Josep Bover, en R.Sauri recorda la situació 

política que estem vivint i demana l’alliberament de tots els presos quan abans  
La M.Oliveres i en J.Mayoral ens donen suport. Al final de la ballada cantem tots 
plegats Els Segadors. 

 

Enguany el regal va consistir en un mocador groc per cadascú i tots els assistents 
van lluir-lo durant la ballada. 
 

PROGRAMA 

Mataró sardanista C.Santiago 

Petita Josefina M.S.Puigferrer 

Quan l’amor neix N.Costa 

L’amic flabiolaire J.Soler 

Pinzellada M.Roca Delpech 

L’aplec de la Capella M.Tudela 

Nit estelada J.Saderra 

A la festa (galop) J.Vilà 

Ídols de fang (lluïment) J.Ventura Tort 

L’aplec de Granollers (Germanor) F.Vilaró 
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15 desembre: Ballada amb els CDR 

 
Plaça de l’església: 13:00 
 

En motiu de tots els esdeveniments polítics que passen al nostre país, el CDR 
de Granollers ha organitzat una xocolatada a la plaça de l’església en la que a 
demés de preparar atuells de color groc, s’han ballat 3 sardanes per al públic en 
format enllaunat. 
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ANELLA (Febrer, Abril, Juny i Octubre) 
 

L’ASG edita els 4 butlletins trimestrals ANELLA que es reparteixen entre els socis 
i tota la gent vinculada a la revista (Pobles col·laboradors, músics, sardanistes...). 
Enguany l’ANELLA ha dedicat les seves portades al centenari del naixement de 
Ricard Viladesau, a la Recordança realitzada als diferents Presidents de l’ASG,  

la mort de l’estimat Joan LLampallas o la inauguració de la plaça de la Sardana 
a Santa Maria de Palautordera. 
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El 2018 ha estat un any ple de nou d’actes importants del que cal destacar 
l’homenatge que vàrem fer als Presidents de l’entitat en motiu de la celebració 
del 70è concurs de colles en el que vàrem tenir a la Principal de la Bisbal amb 

nosaltres. Any sense concert al Teatre-auditori però amb gran participació de la 
gent als actes.  
 
Finalitzem el període de ballades enllaunades ala plaça Maluquer ja que el nivell 

de participació es massa baix i creiem que no cal esmerçar-hi més esforços. 
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Com sempre, l’Aplec i el concurs són els actes més reeixits. El programa 
sardanista Contrapunt conduit per en Jordi Rubio ha tingut una vida curta. El 

Festival sardanista segueix viu. Les ballades segueixen concorregudes i les hem 
de potenciar tal com convingui tenint molta cura de no repetir sardanes per evitar 

escoltar sempre les mateixes peces musicals. La cobla Ciutat de Granollers 
segueix a bon nivell i es nota integrada amb els actes de l’Agrupació. 
 
Enguany hem tingut la trista notícia de la mort de Joan Llampallas i de Josep 

Bover, el primer amb tot el que va treballar per l’entitat i el segon per la seva 
participació (sense ser un gran dansaire) en els nostres actes. 
 
Així finalitza l’any 2018 per a l’Agrupació Sardanista esperant engegar un 2019 

amb més sardanes, sempre de la ma de l’Ajuntament amb qui prepararem un 
nou conveni. 
 
Desembre 2018  
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AGRUPACIO SARDANISTA 
GRANOLLERS 2018 
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ASSEMBLEA 
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VIGILIA DE CONCURS 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
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CONCURS DE COLLES SARDANISTES. 
El 9 NOU tuiter 
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CONCURS PORTADA SOM 
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SANT JORDI 
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REVETLLA SANT PERE 
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APLEC 
Cartell 
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APLEC 
Programa de ma 
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BALLADA SANTA ANNA 
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FESTA MAJOR 
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FESTA MAJOR 
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11 DE SETEMBRE 
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11 DE SETEMBRE 
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ONCOVALLES 
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FESTIVAL SARDANISTA 

 
 


