


L'any 2022 esperem que sigui el final de la pandèmia que ens ha marcat tant en els 

últims dos anys.  

Des de mitjans del 2021 hem pogut veure com la cultura popular ha tornat a la seva   

màxima esplendor. Els aplecs i les sardanes s'han adaptat a la normativa de cada moment, 

fent que els balls i la cultura catalana fossin ben vius. Una mostra clara d'aquesta adaptació 

és l'Aplec Comarcal 2021, que es va fer a Sant Julià de Vilatorta.  

Volem donar les gràcies a les agrupacions sardanistes i a l'organització de l'Aplec      

Comarcal que han fet possible que els diferents aplecs de la comarca es poguessin fer,     

en un any en què no ha estat fàcil, en què les restriccions ens han obligat a improvisar i 

adaptar-nos al dia a dia i als canvis que hi havia en cada moment. 

Des del Consell Comarcal d'Osona seguim i continuarem donant tot el suport a la   

cultura de la nostra estimada comarca i a les arrels del nostre país. 

Desitgem que arribi definitivament el final de la pandèmia de la Covid-19, i ens permeti 

gaudir de totes les activitats que es programin des del convenciment absolut de la        

importància de mantenir viva la cultura catalana. 

 

Joan Carles Rodríguez Casadevall 

President del Consell Comarcal d’Osona 

 

 

 

 

 

 

Estem molt agraïts al Consell Comarcal d’Osona que hagi escollit el nostre poble dels   

Hostalets de Balenyà per organitzar el 15è Aplec Comarcal de la Sardana d’Osona. És un 

orgull i alhora un repte perquè no volem decebre a ningú. Volem que aquest aplec estigui 

ben organitzat i qui sap si podrà servir de pauta per a noves edicions. Humilment farem 

tot el que estigui al nostre abast per deixar el llistó ben alt. Si ho aconseguim, serà gracies a 

la important col·laboració de l’AACSO (Associació de l’Aplec Comarcal de la Sardana      

d’Osona) i de totes les empreses, entitats i establiments que ens han donat la seva ajuda, 

han posat el seu gra de sorra o el seu maó per fer una obra ben digna, sòlida i fructífera. 

Volem donar la talla! Per això, també demanem la presència i assistència de tota  

aquesta gent del món sardanista perquè, sense vosaltres, l’aplec no tindria cap interès ni 

sentit. 

US HI ESPEREM! 

També volem agrair des de bon començament la disponibilitat dels participants a la    

Mostra de Cultura Tradicional Catalana i a totes les cobles, sobretot a una que, tot i que 

podia anar a un altre lloc, ha acceptat romandre entre nosaltres per donar a l’aplec una 

nova dimensió i mostrar a tothom –com també fan altres cobles– que es pot treure molt 

profit dels instruments de cobla i no només per a les sardanes, amb la Serenata.cat. 

Moltíssimes gràcies a tothom. 

 

Equip de govern 

Ajuntament de Balenyà 

Núria Arau Crusellas 

Consellera delegada de Cultura i Arxiu del Consell 

Comarcal d’Osona 

SALUTACIÓ 

PRESENTACIÓ 



CONCERT DE SARDANES amb la cobla La Principal de la Bisbal    
(cobla oficial de la Generalitat, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura) 

Director Francesc Cassú i presentat per M. Mercè Planas. 

Presentació del doble Cd de sardanes estrenades al llarg             

d’aquests anys, amb la presència del president del Consell Comarcal 

d’Osona, el Sr. Joan Carles Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aportació en entrar: 10 € 

 

21:00h Sopar popular 

22:00h Serenata.cat amb la cobla La Principal de la Bisbal  

DISSABTE 2 

18:30h 
 

Manel Saderra 

Lluís Pujals 

Ramon Serrat 

Josep Saderra 

Antoni Agramont 

Felip Cervera 

 

Jordi León 

(dirigida pel mateix autor) 

Antoni Albors 

 

Vicenç Bou 

Josep Cassú 
(dirigida pel mateix autor)  

 

Jesús Santaliestra 
(dirigida pel mateix autor) 

Josep Carbó 

Carles Santiago 

Pista coberta de l’Institut-Escola Carles Capdevila i Plandiura 

(Preestrena) 

(Estrena) 

Record del Collell      

Faluga (Obligada de tible amb variacions: Lluís Pujals)          

Pel fill que no vindrà      

La Trenca ametlles (Obligada de tenora: Ferran Miàs) 

Una nina de quinze anys     

Dos passerells 

(Obligada de dos flabiols: Pere Rabasseda i Jordi León) 

Missatge poètic       

Aquell trompeta de Tossa 

(Obligada de trompeta: Carles Herruz) 

Despertar de la pastora     

Quina canya         

En Toni, un home decent  

Les delícies de l’Escala      

Balenyà, més de mil anys d’història  

Bis... 



10:30h  Mostra de cultura tradicional catalana 

Colles geganteres: Hostalets de Balenyà, Centelles, Viladrau, Manlleu i 
Ripoll. Esbarts: Queralt de Berga, Ball de Gitanes de Santa Perpètua de 
la Mogoda, Bastoners de Castellar del Vallès, Ball del Ciri de Viladrau. 

DIUMENGE 3 

09:00h  Esmorzar popular 

12:30h  Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona 

Antoni Pagès 

Carles Santiago 

Amadeu Escoda 

Xavier Forcada 

Sebastià Figuerola 

J. Coll Ferrando 

Ramon Vilà 

L’Aplec de Balenyà 

Camí de Bellmunt 

Vinyes de ma terra 

Els jardins del Sors 

La nostra Maria Teresa 

Al mestre Puigferrer 

La festa de la Rosa 

14:00h Pavelló Municipal 

Dinar de germanor 
Menú:  Entreteniments, arròs mar i muntanya, mandonguilles amb sípia i postres (gelat 
o flam - crema - iogurt de la Fageda). Pa i beures (aigua, vi blanc, vi negre, gasosa), 
copa de cava, cafè i gotes. 

Preu: 20€ 

Venda anticipada a l’Ajuntament de Balenyà, plaça Josep Espona, o bé 
a l’aplicació  www.entrapolis.com abans del dia 27 de juny de 2022. 

(cal fer constar el nom i caldrà dur el resguard de pagament el dia del dinar)  

Pista coberta de l’Institut-Escola Carles Capdevila i Plandiura 

Més informació: 640 34 75 81  (Joan Codina) 

618 91 11 85  (Toni Mas) 

93 889 83 85 Aj. De Balenyà (Ma Mercè Mauri) 

http://www.entrapolis.com


16:30h  Pista coberta de l’Institut-Escola Carles Capdevila i Plandiura 
 

15è APLEC COMARCAL DE LA SARDANA D’OSONA 
Cobles: Ciutat de Girona (CG), Jovenívola de Sabadell (JS) 

               i La Principal de Llobregat (PLL). 

Presenta: M. Mercè Planas. Durant l’aplec seran homenatjats Amadeu Escoda, 

Joan Parareda i Sebastià Figuerola (a títol pòstum). 

Acte d’homenatge 

 

 

CG   Vuitanta més vuitanta     

JS   Els avis Nin     

PLL   Per l’Àngel i la Feli    

CG Mercès, Mercè 

JS Dos germans 

PLL Avant sempre, fins al cim 

CG Recordant en Pitu Bagué 

JS La meva   

PLL Gerard, passió per la sardana 

CG Mariagna  

 (Obligada de tible. Solista: David Plans) 

JS La pedrera  (Obligada de tible i tenora)  

 (Solistes: Enric Sánchez i Gerard Montsec) 

PLL Refilen els fiscorns  (Obligada de 2 fiscorns) 

 (Solistes: Ivan Babiloni i Joan Ballart) 

CG El gendre de can Martri 

JS La busqueta rossinyolera 

PLL Balenyà, més de mil anys d’història   

CG Els miradors del Roc Gros   

JS En Bernat i l’Elisenda   

PLL Ocells primerencs   

Josep Cassú 

Pere Fontàs 

J. Vilà (Javimel) 

J. Coll Ferrando 

Xavier Forcada 

Amadeu Escoda  

Josep Ma. Boix 

 

Ricard Viladesau 

 

Pau Marons 

 

Sigfrid Galbany 

Francesc Riumalló 

Carles Santiago 

Amadeu Escoda 

Francesc X. Cassanyes 

Lluís Pujals 

 

 

Ramon Iglesias 

Josep Saderra 

Sigfrid Galbany 

(Estrena) 

(Estrena) 

(Estrena) 

(Estrena) 

(Estrena) 



SEBASTIÀ FIGUEROLA I ESCUSA 
(Barcelona, 14 d’agost de 1919 -  28 de febrer de 1996) 

Era una persona simpàtica, amable, altruista, senzilla i molt 
activa, que estimava molt la música i aquesta afició per a la 
música li era innata. També era una persona culta, amant dels 
llibres, polifacètica i amb un esperit molt inquiet. Li agradava 
escriure poesia, contes i també dibuixar i pintar. Quan es      
va jubilar, es va posar a estudiar dibuix i pintura a l’Escola 
Professional de la Dona de la Diputació de Barcelona. 

    La seva vida va transcórrer entre Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat que el va     
homenatjar el 1969 en el “Dia de l’Homenatge de la Ciutat als seus Mestres Compositors 
de Sardanes”. Passava les seves vacances entre els Hostalets de Balenyà i l’Ametlla de 
Mar. Va ser tan gran el sentiment vers els dos pobles que els va dedicar les sardanes que 
porten els seus noms. 

    Va escriure més de 120 sardanes. En moltes d’elles, hi posava la lletra. També va    
instrumentar balls populars i va compondre més de 100 sardanes revesses. Es va       
especialitzar en aquest tipus de sardanes, en la seva història i en la seva tècnica. 

     Als vuit anys es va iniciar en la música estudiant solfeig i piano. Els anys 1929-30 fou 
cantaire de l’Orfeó Català. L’any 1932, mentre feia el Batxillerat a “l’Institut-Escola” de la 
Generalitat, va estudiar oficialment solfeig i piano en el Conservatori de Música del Liceu 
de Barcelona.  

    L’any 1944, a Figueres, va conèixer el mestre Josep Cirilo, amb qui estudià harmonia   
i instrumentació per a cobla. Va ser així que va fer realitat una de les seves frases        
típiques: “quan seré gran, jo també faré sardanes” (...).  

    I en va fer moltes. Des d’aquí el volem recordar per tot el que va fer en el món de la 

sardana i de la música i li volem agrair amb aquest homenatge pòstum al seu poble 

d’estiueig dels Hostalets de Balenyà.  

HOMENATGES 

Traspàs de l’estendard a l’Ajuntament de Centelles 
que organitzarà el 16è Aplec Comarcal l’any 2023 

 

Conjunt     Hostalets de Balenyà   Sebastià Figuerola 

Conjunt     Lausetana     Xavier Forcada  

CG            Jardins de la Torreta   Amadeu Escoda 

JS            L’Endalet de Premià   F. Mas Ros 

PLL            L’aplec de Cardedeu   Ramon Vilà 



 

AMADEU ESCODA I CASTELLVÍ  (El Molar, 19 agost 1945) 

Va començar a estudiar música de ben petit al Molar i amb el 
seu pare, Josep Escoda, que era el director de la petita banda 
que hi havia al poble.  Posteriorment, va fer els estudis musicals al 
Conservatori Superior de Música del Liceu amb els mestres    
Ricard Valls i Marcel·lí Bayer, entre d’altres. 

En acabar, va guanyar, per concurs, el premi Joan Altisent que 
convocava el mateix Conservatori. 

Abans d'entrar al món de la música per a cobla, va tocar en diverses formacions      
musicals. 

Gràcies als consells de Josep Colomer i Ribera, que després seria el seu mestre de 
tenora, va entrar de ple en l’apassionant món de la sardana. Va estar 4 anys a la Principal 
de Collblanc (avui, Baix Llobregat) i, tot seguit, 19 anys amb La Principal de Llobregat. 

Ja fa uns anys, va composar algunes sardanes, però no va tenir continuïtat. Anys      
després, novament hi va tornar amb la sardana A una noia torredana, dedicada a la seva 
parella, Anna Perelló, que és de La Torre de l'Espanyol. Després, n'han seguit d'altres, 
entre les quals cal esmentar Els colors del Montsant, Vinyes de ma Terra, Los dos Perxes i 
Jardins de la Torreta, finalistes totes elles de La Sardana de l'Any. Aquest any també hi té 
pre-seleccionada Gerard, passió per la Sardana.  

JOAN PARAREDA PRATS (Aiguafreda, 7 maig de 1942) 

Als 17-18 anys aprèn a ballar sardanes en un curset que           
impartiren gent del poble aficionats a la sardana i organitzaven 
ballades a plaça.  

L’any 1975 es crea l’Agrupació Sardanista “Amics de la Sardana 
La Vall del Congost” d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles.    
Forma part de la primera junta. N’ha estat membre fins al final       
i els darrers 31 anys com a president. 

Ha participat en l’organització d’aplecs, de cursets per ensenyar a ballar sardanes,     
caramelles amb la mainada, ballets, concerts per promocionar la cultura tradicional del 
país. En motiu dels 25 anys de l’Agrupació Sardanista, com a dibuixant d’ofici, va fer el 
disseny i plànols de la construcció d’un monument a la sardana i també els anagrames 
de les agrupacions a les quals pertanyia. 

Formaven part de la junta de la Federació d’Entitats Sardanistes de la Comarca       
d’Osona (FESCO) fins a l’any 1987 en què es va extingir, encara que, fins l’any 1997, es 
van anar editant les guies sardanistes comarcals amb el nom i anagrama de FESCO. 

Organitzaven un Aplec Sardanista Comarcal itinerant i una trobada-aplec anyal de    
cursetistes de sardanes amb dinar inclòs en què s’havien aplegat 2.500 persones a Puig 
d’Olena i van omplir 25 autocars per fer l’aplec anual a la Salut de Sabadell. També   
organitzaven actes de promoció culturals com les jornades folklòriques (...).  

Per tot plegat i molt més i perquè és una gran persona que encara ara treballa          
moltíssim pel món sardanista en l’organització de l’Aplec Comarcal de la Sardana    
d’Osona, li agraïm i l’homenatgem. 



Organitza: 

Col·laboren: 

Agrupació Sardanista 

de Taradell 

Agrupació Sardanista de 

Sant Julià de Vilatorta 

Agrupació Sardanista 

de Folgueroles 

Amics de la sardana de 

Sant Quirze de Besora 

Agrupació Sardanista 

de Torelló 

Ajuntament de 

Santa Eugènia de Berga 

Amics de la sardana de 

la Vall del Congost 

Agrupació Sardanista 

de Tona 

Ajuntament de 

Santa Maria de Besora 

Agrupació Sardanista  

Centelles 

Agrupació Sardanista  

L’Oreneta (Viladrau) 

Agrupació Sardanista 

de Roda de Ter 

Agrupació Sardanista  

Manlleuenca 

Agrupació Sardanista  

Voltregà 

Agrupació Sardanista  

de Sant Pere de Torelló 

Agrupació Sardanista 

de Vic 


