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Homenatge a Bartomeu Duran i a Joan Codina 

Concert: La Principal de la Bisbal
Aplec: cobles Ciutat de Girona, La Principal del Llobregat i 

Jovenívola de Sabadell

Benvolgudes i benvolguts,

Des de l’Ajuntament de Montesquiu i del Consell Comarcal d’Osona us 
donem la benvinguda a la 12a edició de l’Aplec Comarcal d’Osona, que un 
any més ens porta a celebrar una tradició tan nostrada com és un aplec de
sardanes.

La sardana és la dansa que ens identifica com a poble, la música i el ball 
formen part de la cultura popular i les tradicions. 

Ja fa dotze anys de la primera celebració de l’Aplec Comarcal d’Osona al 
Monestir de Sant Pere de Casserres, posteriorment cada edició s’ha dut a 
terme en un municipi diferent gràcies al treball i  l’esforç de les entitats, les 
administracions, els voluntaris i les voluntàries. Sense el treball rigorós i la 
dedicació de totes les persones que directa o indirectament hi han col·la
borat no hauria estat possible.

Amb la força de la gent i l’arrelament a les tradicions tirem endavant any 
rere any un Aplec que ens permet gaudir d’aquest ball que forma part de 
manera tan important del nostre llegat cultural. El fet de celebrar-lo de 
forma itinerant ens permet conèixer diversos indrets i promocionar, a la
vegada, diferents municipis. 

L’Aplec Comarcal d’Osona ja s’ha celebrat a tots els municipis petits de la 
comarca. Montesquiu és la segona vegada que l’acull. Esperem que totes i 
tots us hi sentiu com a casa gaudint, un any més, de la gran festa de la 
sardana a la comarca d’Osona.

Joan Roca i Tió
President del Consell Comar-
cal d’Osona

Elisabet Ferreres i Vergés
Alcaldessa de Montesquiu
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Jardins del Castell de Montesquiu

Bartomeu Duran i Olaria (Badalona, 1934)
La seva relació amb la sardana es va iniciar als 16 
anys a través de la colla Anella Montalegre i de 
l’entitat Badalona sardanista de la qual va ser 
membre de la junta i escollit president més 
endavant.
.

Ha estat vicepresident de la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya durant 10 anys i vice-
president del Grup Sardanista Marinada, format 
per la colla sardanista Nova joventut i la cobla Mari-
nada. Va ser president de la Federació Sardanista de 
Catalunya des del 1999 fins al 2012 i president de l’Obra del Ballet 
Popular del 2008 fins al 2016.

Joan Codina i Font (Oristà, 1944)
De ben jove va anar a viure a Perafita on es va impli-
car amb les festes principals que s’hi celebraven, 
com la Candelera, festes majors i audicions de 
sardanes. Al traslladar-se a viure al Bisaura, fou 
l’ànima festiva de les sardanes a Sant Quirze, 
incloent-hi l’edició de discs de sardanes. 
Codina ja havia rebut dos altres reconeixements 
els anys 2004 i 2006. El 2007 neix l’Aplec Comar-
cal d’Osona, del qual Codina n’ha estat un dels 
principals artífexs juntament amb les 15 agrupacions 
sardanistes de la comarca. L’any 2017 va rebre el “Premi a la Dedica-
ció” en la celebració, a Figeures, de la Capital de la Sardana.  
.

Gràcies a la col·laboració de Codina es van assolir molt bona part dels 
èxits de tots aquests 11 aplecs celebrats. Enguany, l’1 de juliol 2018, es 
celebrarà el dotzè Aplec Comarcal d’Osona i aquí rebrà un altre reco-
neixement per la tasca d’aquests dotze anys passats. Codina, perso-
nalment, també vol agrair dient “moltes gràcies” al Consell Comarcal 
pel suport rebut, junt amb les quinze entitats sardanistes de la comar-
ca que componen i ajuden a celebrar aquests esdeve-
niments.
.

Actualment a Sant Quirze de Besora s’hi celebren unes dobles audi-
cions organitzades per Codina que són l’admiració dels sardanistes 
d’arreu del país, amb les cobles més capdavanteres de Catalunya.

HOMENATGESDISSABTE 30
17.30 h
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

14.00 h
Dinar de germanor. Aperitiu, rossejat de fideus de peix i marisc, rostit de porc amb 
salsa de prunes, tiramisú, pa, aigua, vi, gasosa, cafè, gotes i cava. Preu: 18€
.

Cal fer la reserva prèvia al tel. 938 529 100 i un cop feta la inscripció fer un ingrés al número 
de compte BBVA ES88 0182 6035 4602 0155 8676  abans del 27 de juny (s’hi ha de fer constar
el nom i caldrà dur el resguard de pagament el dia del dinar). 

16.30 h
12è Aplec comarcal d'Osona. Cobles: Ciutat de Girona (CG), Jovenívola de 
Sabadell (JS) i La Principal del Llobregat (PLL). 
Presentadors: Jordi Saura i M.Mercè Planas

**100 anys del seu naixement
*** Amb motiu de la seva defunció el passat 4 de gener
**** 50 anys del seu naixement
En cas de pluja, l'Aplec es farà a la Pèrgola i el dinar al Pavelló.
L’organització es reserva el dret de fer modificacions al programa. Més inf. 938 559 100 / 640 347 581

DIUMENGE 1
9.00 h
Esmorzar popular. Embotits i formatges d’Osona, pa amb tomàquet, coca i xocolata, vi, aigua i refrescs.

10.30 h
Mostra de cultura tradicional catalana. 
Colles geganteres de: Montesquiu, St. Vicenç de Torelló, St. Julià de Vilatorta i Sta. Perètua de Mogoda. Basto-
ners de Castellar del Vallès, Ball de gitanes de Sta. Perpètua de Mogoda, Els Segadors de la Plana i la dansa 
d’Alpens. 

1a PART
Amicalment
Recordant l’Enric (tible solista Lluís Pujals)
Verge del Sol del Pont 
El foc de Calonge  (tenora solista F.Miàs,  tible L.Pujals i fiscorn G. Serrat)         
La verge vella
Cridanera (obligada de cobla)

DONATIU de 10 euros per a les Agrupacions Sardanistes d’Osona  (inclou un número pel sorteig d’una panera)

Josep Cassú
Lluís Pujals
Joaquim Serra
Ricard Viladesau
Ramon Serrat
Ramon Vilà

12.30 h
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
Besalú, vila comtal
Bell Cabrerès
Colla Llavor del Montgrí
Maria Pilar
La vall de Ribes
Josefina Gentil

Vicenç Bou
Jaume Pons*
Xavier Forcada
Pere Fontàs
Josep Coll Ferrando
Josep Saderra

2a PART
Davant la verge 
Al so de la trompeta (trompeta solista Carles Harruz)
Refilen els fiscorns (fiscorns solistes Gerard Serrat i Manel Juste) 
Ocellets de primavera (tibles solistes Lluís Pujals i Biel Castelló) 
Dues calàndries (flabiols solistes Pere Rabasseda i Salvador Coll)
Joan et mereixes això i més                         (dedicada a Joan Codina)

Enric Morera
Josep Coll Ligora
Pau Marons
Josep Aguiló
Josep Serra
René Picamal

Conrad Saló
Ramon Serrat
Joaquim Sagrera
Miquel Tudela
Ricard Viladesau**
Josep Albertí
Carles Santiago
Carles Santiago
René Picamal

Juntes les mans
La Gracieta de Rocaters
Lola riallera
El fiscorn de l’Enric (fiscorn solista Enric Estrada)
Cala Salguer (tible solista Enric Sánchez)
Cresta enlaire (trompeta solista Ramon Figueres)
La font d’en Nando                  (dedicada a Montesquiu)
Ànima d’aplec                  (dedicada a Joan Codina)
Joan, et mereixes això i més               (dedicada a Joan Codina)

CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
JS

Jardins del Castell de Montesquiu

Acte d’homenatge
Ramon Oliveras***
Ricard Viladesau**
Alfred Abad
Francesc Riumalló
René Picamal
Joan Làzaro
J Coll Ferrando
Francesc Riumalló
Sigfrid Galbany

Plaça Bisaura
El Golfet
Nits d’estiu a Sant Llorenç
A la plaça de Vic
Canigó Grand Site
Un llarg camí
Hortonenca
Oncle i nebot (obligada de dos flabiols)
Per l’Àngel i la Feli 

CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
PLL

Lliurament de l’estendard de l’aplec a Joan Roca, alcalde de Gurb, municipi 
organitzador del 13è Aplec comarcal de l’any 2019.

Xavier Forcada
Miquel Tudela
Joan Selma
J. Roca Delpech****
Ramon Vilà

L’Ausetana
El castell de Montesquiu
Gentil Hortenca
Pinzellada
Estimada Montserrat

Conj.
Conj
CG
JS
PLL

* 100 anys del seu naixement i 25 de la seva mort.




