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L’any 2020 l’Agrupació Sardanista de Sant Julià 
de Vilatorta va commemorar el 50è aniversari 
com a entitat promou la nostra dansa a Sant 
Julià de Vilatorta. 
Era el 1970 quan Maria Soler, Carme Vilamala, 
Montserrat Font, Angelina Vilamala, Vicenta 
Soler i Concepció Vilamala van fundar 
l’Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta 
i organitzaren una programació estable de 
ballades de sardanes. Poc després s’hi afegirien 
Josep Tort, que va ser el primer president de 
l’entitat, i Núria Mallol. L’Agustí Garcia 
Folgarolas va crear l’escut de l’entitat. La seva 
estima per la nostra dansa i la seva terra les va 
dur a plantar la llavor d’un entusiasme ben viu 
que avui encara perdura. 
L’Agrupació Sardanista ha fet mig segle, però 
les arrels del Sant Julià sardanista venen de 
lluny. La fotografia de Frederic Bordas d’una 
ballada de sardanes el 1890 a la plaça Major, és 
el testimoni visual més antic de l’estreta relació. 
I possiblement sigui una de les primeres 
imatges d’una ballada de sardanes a la 
comarca d’Osona.
Enguany serà la quarta vegada que l’Aplec 
Comarcal d’Osona es fa a Sant Julià de 
Vilatorta. El 1972 el parc de les Set Fonts va 
acollir el primer Aplec Comarcal d’Osona i l’any 
1983 el 12è. En aquella època els aplecs 
comarcals eren organitzats per la desaparegu-
da FESCO (Federació d’Entitats Sardanistes de 
la Comarca d’Osona). En aquesta nova etapa 
de l’Aplec Comarcal, que compta amb el suport 
del Consell Comarcal d’Osona, Sant Julià ja va 
acollir la tercera edició de l’any 2009 i la 
d’enguany, que és la 14a.

L’organització d’un esdeveniment d’aquestes 
característiques requereix molta dedicació i 
esforç, i és possible gràcies a la implicació de 
persones i institucions que treballen colze amb 
colze. Des d’aquí volem donar les gràcies a 
tothom, però especialment a Àngel Capdefe-
rro, Joan Codina, Joan Parareda, Toni Mas i la 
gent de l’Agrupació Sardanista de Sant Julià de 
Vilatorta per fer possible el 14è Aplec Comarcal 
d’Osona. 
Amb la pandèmia no hem pogut ballar 
sardanes amb normalitat. Però les entitats i les 
cobles han seguit fent concerts demostrant que 
la cultura és segura i necessària. L’any passat no 
vam poder fer aplec comarcal, però enguany sí 
que serà possible.
Per això volem fer un especial agraïment a totes 
les persones, institucions i empreses implica-
des en l’organització de l’aplec. Sense ells, amb 
la seva gran dedicació i empenta, no s’hauria 
pogut tirar endavant. Animem a tots els 
habitants de la comarca a unir-se el primer cap 
de setmana de juliol als diferents esdeveni-
ments que es portaran a terme.
Deixeu-vos emportar pel so de la cobla i 
gaudiu de la gran festa de la sardana de la 
comarca d’Osona, a Sant Julià de Vilatorta. 
Sigueu benvinguts!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
i President del Consell Comarcal dOsona

Cris Suñen Vilamala
Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta

Núria Arau Crusellas
Consellera delegada de Cultura i Arxiu
del Consell Comarcal d'Osona

SALUTACIÓ



a la Plaça Major

DISSABTE 3

17.30h
GRAN 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 / Presentat per M. Mercè Planas

PREU ENTRADES: 10 € / Aforament limitat.

Preat company

Entre núvols (obligada de tenora - Ferran Miàs)

Escolta’m (obligada de tible - Lluís Pujals)

La deixaflaires (tenora solista Ferran Miàs)

La cançó de l’avi

Cel rogent (tenora solista Ferran Miàs)

Cercant l’infinit (obligada de fiscorn - Gerard Serrat)

La Rosa del Folló (tenora solista Ferran Miàs)

El trompeta sardanista (trompeta solista Carles Herruz)

Festamajonera

Pinsans i caderneres (obligada de flabiol)

La font de l’Albera

Amb la sardana al cor (preestrena)

Marxa sobre motius populars catalans

Conrad Saló

Francesc Riumalló

Enric Barnosell

J. Blanch Reynalt

Josep Serra

Josep Aguiló

Xavier Forcada

Joan Lamote de G.

Miquel Tudela

Vicenç Bou

Antoni Albors

Enric Morera

Carles Santiago

Joaquim Serra

Imatges de la portada: 
· A dalt: 1r Aplec Comarcal d’Osona, ceelbrat a Sant Julià de Vilatorta el 10 de setembre de 1972.
· A baix: Any 1890. Sardanes a la Plaça Major de Sant Julià de Vilatorta. Una de les primeres 
imatges d’una ballada de sardanes a la comarca d’Osona. Foto: Frederic Bordas.



DISSABTE 3 (ve de la pàgina anterior)

a la Plaça de Catalunya20.00h
AUDICIÓ DE SARDANES amb la BELLPUIG COBLA

a la Plaça de Catalunya19.30h
INAGURACIÓ DE L’ESTELA DEDICADA A LA SARDANA EN 
COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA.

Cinquanta anys ballant
Les alzines de l’Avencó
Al cantaire del Montgrí
Carícies
El borriquet de cal Sardà 
Ànima d’aplec
Trini gentil
La reina del Poblenou
Riudarenes

Lluís Duran
Manel Rodríguez
Ricard Viladesau
Josep Vicenç “Xaxu”
Manel Balasch
Carles Santiago
Josep Saderra
Ramon Vilà
Francesc Mas Ros

DIUMENGE 4

al Parc de les Set Fonts12.00h
SARDANES amb la COBLA CIUTAT DE GIRONA

Enyorança i plenitud
En Sebastien de Banyuls
Company i amic
Osona salta i balla
Sota els estels de Moscú
Flama viva
Cirvians

Max Havart
René Picamal
Xavier Forcada
Miquel Tudela
Alfred Abad
Ramon Vilà
Francesc Riumalló



(1) Acte d’homenatge 

(2) Acte de reconeixement i traspàs de l'estendard

a la Zona esportiva municipal16.30h
14è APLEC COMARCAL D'OSONA 
Cobles: Ciutat de Girona (CG), Jovenívola de Sabadell (JS) i La Principal del Llobregat 
(PLL). Presentadora: M. Mercè Planas. 

Melangia
Amics de Mataró
Pensant en tu
Bocins d’història
L’Aplec de Cerdanyola
Joan et mereixes això i més
Enaltidora (obligada de tenora – Josep Coll)
La calàndria refila (oblig. de flabiol – Denis Rojo)
Un rossinyol a les Rambles (obl. tible – Oriol Oller)
La font de la plaça
Artés, sardanes i amics
La sardana dels Tupinots
Vilatorta t’escau
Joventut Vilatortina
Amb la sardana al cor

Josep M. Tarridas
Conrad Saló
J. Blanch Reynalt
Alfred Abat
Josep Auferil
René Picamal
J. Coll Ferrando
Felip Cervera
Àngel Pont
Amadeu Escoda
Lluís Pujals
Francesc X. Cassanyes
Sigfrid Galbany
Xavier Forcada
Carles Santiago

CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
PLL

Els gegants de Prats

La nineta dels ulls blaus

Fina estimada

J. Coll Ferrando

Sigfrid Galbany

Sigfrid Galbany

CG

JS

PLL

Lausetana
Gentil Adriana
Rebrots tossencs
La rectoria vella
L’Aplec d’Arbeca

Xavier Forcada
Manel Balasch
Xavier Cullell
Ramon Vilà
Francesc Mas Ros

CONJ
CONJ
CG
JS
PLL



(1) Acte d’hometage a Dante Miravet i Sigrid Galbany.
(2) Reconeixement a Anna Garcia per la confecció de l'estendard de 
l'Aplec Comarcal d'Osona, estrenat l'any 2009.
Acte de traspàs de l'estendard a l'alcalde d'Els Hostalets de Balenyà, 
població que organitzarà el 15è Aplec Comarcal, l'any 2022.

Dante Miravet Mayoral (Barcelona, 1927)
Amb 93 anys continua sent l’ànima i motor de l'Agrupació 
Sardanista de Sant Julià de Vilatorta, entitat de la que 
actualment n’és el vicepresident. 
Dante Miravet ha estat fundador, dansaire o entrenador de 
colles sardanistes de competició: Dolça Catalunya (1945), 
Ginesta (1947), Gracienca (1950), Alsina (1962) i Noguera 
(1962), entre d’altres. Com a organitzador ha estat un dels 
impulsors del renovat Aplec comarcal d'Osona -des del 2007 
fins a l’actualitat-.
El seu compromís amb la sardana l’ha portat a organitzant aplecs, audicions, 
ballades, concerts, concursos, cursos de formació, etc, a Barcelona, Osona i 
especialment a Sant Julià de Vilatorta, el seu poble d’adopció des de fa més de 
80 anys.
Porta la sardana a les venes. La seva filosofia és la difusió de la nostra dansa en 
tots els seus aspectes i fer-la arribar a tothom. Amb un caràcter i tarannà afable, 
simpàtic, desinteressat, meticulós, atent, abnegat i participatiu, per ell treballar 
desinteressadament per qualsevol feina lligada a la sardana és un fet natural, 
intrínsec en la seva manera de ser. 
Dante Miravet ha estat sempre una peça clau a l'Agrupació Sardanista de Sant 
Julià de Vilatorta, que no s'entendria sense la seva constant aportació i el seu 
carisma fonamental, que ha fet possible mantenir-la com una entitat puntera a la 
Comarca d’Osona.

HOMENATGES



Sigfrid Galbany Abril (Cabrils, 1936)
Als 10 anys va començar a estudiar teoria, solfeig i piano amb Elvira Rigau, filla del compo-
sitor i un dels renovadors de la sardana, Pere Rigau (Barretó), fundador de la cobla orques-
tra Montgrins, amb qui anys mes tard mantindria una llarga relació, tan professional com 
d’amistat.
Als 15 anys va compondre la seva primera sardana “Enyorances”, per a piano. Aquesta 
sardana va sorgir en una classe de música. Mentre feia el servei militar a Manresa va 
estudiar harmonia i composició amb el reconegut mestre Àngel Noguera. Va fer 
coneixença amb el mestre, director i fundador de la cobla orquestra “Girona”, Josep M. 
Boix, que li va donar algunes lliçons i amb qui els va unir una gran amistat. L’any 1973 la 
mateixa cobla “Girona” li va estrenar aquella primera sardana, “Enyorances”.
Ha compost gairebé dues-centes sardanes, una trentena d’havaneres, alguna peça 
religiosa, cançonetes i peces clàssiques.
El dia 1 de gener de 2009 a Tossa de Mar li van estrenar “Cap d’any a Tossa” que va ser tot 
un èxit, i amb gran sorpresa va veure com anava passant les eliminatòries de “La sardana 
de l’any” fins a quedar finalista. A l’ensems el seu poble natal li va atorgar el primer premi 
de la “Concòrdia”, amb què es reconeix la divulgació cultural de la vila.
“Cap d’any a Tossa” va ser la guanyadora de “La sardana de l’any” 
del 2009 que es va proclamar al Palau de Congressos i Exposi-
cions de Perpinyà, amb 582 vots. Per aquest motiu l’ajuntament 
de Cabrils li va atorgar la “Creu del Terme”, màxim guardó del 
poble i que es concedeix en comptades ocasions. L’ajunta-
ment de Tossa de Mar també va participar en l’acte institucio-
nal fent-li entrega d’una reproducció en petit de l’escultura 
d’Ava Gardner, que presideix el Castell de la vila vella, 
simbolitzant així l’agermanament de les dues poblacions. 
També va signar en el Llibre d’Honor del consistori. Per a l’ocasió 
es va organitzar una ballada de sardanes i un dinar de germanor 
amb actuacions de colles sardanistes, rapsodes que recitaren poemes del 
mateix autor i del seu pare. També hi va prendre part una coral dels països nòrdics.
Les seves sardanes demostren el seu tarannà vital, senzill i directe, perquè la senzillesa es 
una virtut i aquesta filosofia es vital per a una vida plena que gaudeix amb els seus éssers 
estimats i amb tots els amics del món de la sardana.
Actualment la seva salut s’ha vist afectada per un greu infortuni, del qual tots els sardanistes 
que l’estimem li desitgem una ràpida recuperació.   



Organitza: 

Col·laboren: 

Sardanistes Els Hostalets 
de Balenyà

Agrupació sardanista 
Voltregà

Agrupació sardanista 
Centelles

Ajuntament de 
Santa Eugènia de Berga

Ajuntament de 
Santa Maria de Besora

Agrupació sardanista 
de Taradell

Agrupació sardanista 
de Torelló

Agrupació Sardanista 
Manlleuenca

Agrupació sardanista 
de Folgueroles

Amics de la sardana 
de la Vall del Congost

Agrupació sardanista 
L’Oreneta (Viladrau)

Agrupació sardanista 
de Sant Pere de Torelló

Amics de la sardana de 
Sant Quirze de Besora

Agrupació sardanista 
de Tona

Agrupació sardanista 
de Roda de Ter

Agrupació sardanista 
de Vic


