
FONS ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS. DESCRIPCIÓ

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 10 62

Nivell de descripció Fons                                         

Títol Esbart Dansaire de Granollers

Dates 1925- 2016

Volum i suport Documents  textuals:  0,8  metres  lineals  de  textos  mecanoscrits,
manuscrits i impresos
Documents icònics:  1.587 imatges (positius i negatius blanc i negre, i
color) i 150 negatius en color de pas universal.

ÀREA DE CONTEXT                                                                                                                       

Nom del productor Esbart Dansaire de Granollers

Història del productor

                               

L’any 1931 per la Festa Major de Granollers, el Foment de la Sardana
organitza un concurs de colles locals i en aquest moment es proposa la
creació de l’Esbart Dansaire de Granollers. Aquest grup de nois i noies
que  formaran  l’Esbart  Dansaire  formaven  part  de  dues  entitats  del
municipi l’Orfeó Granollerí i el Foment de la Sardana. Els granollerins
van escollir el model de l’Esbart Català. La primera ballada de l’Esbart
Dansaire de Granollerí del Foment de la Sardana, que així s’anomenava
el grup, va ser el 14 de febrer de 1932, al local de l’Orfeó Granollerí.
Els concursos sardanistes eren la principal ocupació d’aquest grup de
joves  que  havien  format  l’Esbart  Dansaire.  Els  Pastorets  també  es
representaven per l’entitat des dels inicis. 
Dos  membres  de  l’Esbart  van  demanar  a  Josep  Sala  Perramon,
membre del  Foment  de la  Sardana que ensenyés balls  populars  als
nens i a partir d'aquí es va crear el primer Esbart Dansaire Infantil del
Foment de la Sardana el 1936.
Després  de  la  Guerra  Civil  el  1941,  es  reprèn  la  representació  dels
Pastorets,  on l’Esbart  va ballar  les danses populars.  I  a  partir  d'aquí
Josep Sala reprèn l’ensenyament de danses populars catalanes. A partir
del 1943 tornen a fer a Granollers els concursos del ball de gitanes amb
colles de tota la comarca i l’Esbart Dansaire va ser-hi la representant
local el 1944 i del 1946 al 1948. 

AMGr. Fons Esbart Dansaire de Granollers. Descripció

Actualitzat el gener de 2023  Pàg. 1



A partir  del  1947 l’Esbart  Dansaire comença una nova etapa amb la
representació d’obres de teatre, la primera serà La Ventafocs de Josep
M. Folch i Torres.
Des dels anys 40 l’Esbart  Dansaire sempre ha col·laborat amb altres
entitats i institucions locals: l’Agrupació Excursionista, la Creu Roja, els
festivals benèfics de l’Hospital Asil, les festes de barri, les celebracions
de Santa Llúcia, els homenatges a la vellesa, etc.
Durant  les dècades dels anys 40 i 50, va adoptar el nom de Grupo
Folklórico  Granollers.  Aquesta  etapa va  estar  marcada per  una gran
activitat,  en  què  es  van consolidar  les  ballades  típiques  en  diverses
festivitats locals i actes de la comarca.
A partir  de  1949  tornen  a  Granollers  els  concursos  de  sardanes  on
seran presents les colles de l’Esbart.
A  més  de  ballar,  els  membres  de  les  colles  feien  excursions  i
celebracions. 
El 1950 es produeix una altra renovació de dansaires i hi va haver una
petita crisi que quasi va comportar la dissolució de l’entitat. Hi va haver
diverses colles infantils, la de 1950 a 1958, la de 1958 a 1964, totes sota
la direcció del Sr. Sala, que van anar seguint els passos de les seves
predecessores  i  van  participar  en  concursos  del  ball  de  gitanes,
celebracions d’associacions i festivitats, representacions dels Pastorets,
etc.
L’any 1964 es va dissoldre l’entitat, que va ressorgir l’any 1973 en una
ballada durant les festes de l’Ascensió.
A partir del 1977 amb l’arribada de la democràcia totes les entitats han
d’adequar els seus estatuts o redactar-ne de nous,  per accedir  a les
subvencions  oficials.  És  en  aquest  moment  que  l’Esbart  Dansaire
esdevindrà una entitat amb estatuts propis, que ja no depenia d’altres
associacions com el Foment de la Sardana, el Frente de Juventudes, el
Centre Catòlic o la Sección Femenina. Tindrà un lloc propi per assajar,
vestuari nou i la missió de conservar la tradició de les danses catalanes
a Granollers. 
Carles Abàsolo, per tal de potenciar el cos de dansa, porta de Barcelona
alguns balladors que ballaven amb ell  a la Sección Femenina i d’una
escola on feia classes de dansa. La fita més important és la participació
en el Llangollen Internacional Musical Eisteddfot, un festival de música i
dansa  folklòrica  de  Gal·les,  en  el  qual  l’esbart,  amb  l’Agrupació
Folklòrica, va participar l’any 1978. El 1979 actua per primera vegada a
la Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils Catalònia, on encara avui participa.
El  1982  l’Agrupació  Folklòrica  de  Granollers  celebra  els  50 anys  de
l’esbart. És el traspàs de 50 anys d’història a la nova generació, hi ha
canvis de personal i finalment el 1987 el Sr. Sala deixa definitivament la
tasca d’ensenyar els ballets populars. 
El 1992 es redacten uns nous estatuts de l’Esbart Dansaire i l’arribada
de Carles Morales a la direcció del cos de dansa és l’inici d’una nova
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etapa que comença el 1996, quan protagonitza una ballada nocturna a
la Porxada i comença el procés de creació de Batecs, concebut com un
espectacle  per  fer  al  teatre.  Amb  vestuari  i  escenografia  pròpia,  i
acompanyament  musical,  s’estrena  el  1999  al  Cercle  Cultural  de  la
Caixa. Serà un punt d’inflexió per seguir fent espectacles propis: Plou i
fa  sol,  en  Risto  balla  sol (2002);  Blaüncs (2003);  Eclèctic (2006);
Aleatori (2008);  Somia  i...  balla,  Ton! (2011);  A  Granollers,  ballem!
(2013); Cobla i Esbart (2013); Ballant al cel, com un estel (2017), etc.
El 2007 es va atorgar la Medalla de la Ciutat  a l’Esbart  Dansaire de
Granollers.  Aquest  mateix  any  surt  el  primer  número  de  Ballem,  un
butlletí quinzenal amb l’actualitat de l’Esbart Dansaire de Granollers.
El  2014 el  cos  de dansa de l'Esbart  Dansaire  de Granollers  obté  el
tercer premi en el Festival de Música i Dansa de Cantonigròs. A finals
d'aquell mateix any, es va produir un relleu del coreògraf Carles Morales
al  capdavant  de  la  direcció  del  grup  del  cos  de  dansa,  càrrec  que
acceptà Muntsa Pou, que encara avui el dirigeix. Juntament amb aquest
relleu, es va produir un canvi a la junta directiva. 

Història arxivística El 2014 Carles Masjuan, president de l’Esbart Dansaire, es va posar en
contacte amb l’Arxiu per donar documentació de l’esbart provinent de
Josep Sala i Carmina Vallverdú, i es va fer un primer ingrés documental
amb àlbums de fotos  de l'Esbart  Dansaire  de  Granollers  de  1931  a
1995, bàsicament de retrats de grups i de trobades d'esbarts dansaires;
negatius de l'Esbart Dansaire de Granollers dels anys 90; programes de
mà i altres documents de l'Esbart Dansaire o l’Agrupació Folklòrica de
Granollers de 1958 a 2003; i també alguns programes de mà d'activitats
de l'Agrupació Sardanista. Documents d’entre 1931 i 2005, en total, 0,1
metres lineals, 427 positius i 150 negatius.
Amb aquest ingrés es va decidir constituir el Fons Esbart Dansaire de
Granollers,  amb el  número  10  62  del  registre  d’ingressos  de  l’Arxiu
Municipal de Granollers.
El 2016 Joaquima Canal Fontanals, sòcia i membre activa de l’esbart
durant molts anys, va fer un nou ingrés documental, va donar fotografies
i documents de la història de l’esbart des dels anys 30 fins al 2009, i
1.400 fotografies. 
El 2016 Conxita Font Girgas, membre de la junta de l’Esbart Dansaire,
va fer un nou ingrés documental de 75 números del butlletí  Ballem de
l’esbart d’entre 2007 i 2015. 
Amb motiu dels 90 anys de l’entitat, el març de 2022 de de l’Arxiu ens
vam posar en contacte amb el president  de l’Esbart  Dansaire, Josep
Costa Sitjà, ja que vèiem convenient formalitzar un contracte de donació
o cessió del fons documental, perquè el que havíem anat recepcionat a
l’Arxiu eren alguns documents aïllats de diferents membres de l’entitat,
si  bé  seria  interessant  poder  determinar  el  destí  de  tot  el  fons
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documental  integral,  tant  dels  documents antics com dels  documents
que es vagin creant, com a entitat viva que és.
Finalment es decideix signar un contracte de cessió temporal en règim
de comodat, que es formalitza en un acte protocol·lari del 18 de gener
de 2023.

Dades sobre l'ingrés • Ingrés 1 de 7 de gener  de 2014,  donació de Carles Masjuan
Domingo  de  documents  provinents  de  Josep  Sala  i  Carmina
Vallverdú.

• Ingrés  23 de 19 de juliol de 2016, donació de Joaquima Canal
Fontanals.

• Ingrés 26 d’11 d’agost de 2016, donació de Conxita Font  Girgas.
• Contracte  de  cessió  temporal  en  règim de  comodat  del  Fons

Esbart Dansaire de Granollers, aprovat per la Junta de Govern
Local de 20 de desembre de 2022.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut La documentació d’aquest fons permet conèixer l’activitat de l’entitat des
que es va fundar en diversos àmbits,  pel  que fa a la  gestió  interna,
organització i difusió de les activitats. Dins del fons hi ha documentació
de les actuacions de l’esbart durant tota la seva trajectòria, programes,
correspondència i també documents personals de Josep Sala, mestre i
fundador de l’entitat. 

Conté  una  col·lecció  del  butlletí  de  l’Esbart  Dansaire,  Ballem, editat
entre 2007 i 2016.

Gran part dels documents són dels anys 1950 fins a principis dels 2000,
tot hi així hi ha documents des de 1925, són documents d’altres entitats
vinculades a l’Esbart Dansaire, fundada l’any 1931. 

Pel que fa a les fotografies, un cop classificades i documentades s’ha
constatat que hi ha força còpies de la mateixa imatge; per aquesta raó,
un cop comptabilitzades el conjunt de les dues donacions fan un total de
1.587  positius  en  blanc  i  negre  i  color,  de  diferents  formats,  i  150
negatius en color de pas universal. Les fotografies les datem entre els
anys 1931 i 2008.

Sistema d'organització La documentació del fons s’ha organitzat segons les funcions i activitats
de l’entitat  al  llarg de la  seva història  Així,  s’ha confeccionat  un petit
quadre de classificació  funcional  amb només un nivell  de  quadre de
classificació. La instal·lació dels documents a les caixes s’ha fet seguint
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la mateixa estructura.

1. Organització i gestió interna
2. Programació d’actes
3. Difusió i reculls de premsa
4. Homenatges
5. Relacions externes

Pel que fa a les fotografies, s’han digitalitzat totes les imatges (1.587) i
documentat amb la base de dades Fotostation. S’ha intentat identificar
els actes, les dates i les autories de les imatges; tenint en compte que
en la majoria no consta cap dada documental.  No s’ha confeccionat,
però, cap quadre de classificació.

Informació sobre 
avaluació i tria

No s’ha efectuat cap tria del material documental.

Increments Ja s’ha parlat amb l’entitat sobre nous ingressos de documentació, atès
que es tracta d’una entitat que es manté en funcionament.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Condicions d'accés L’accés a la documentació d’aquest fons és obert a tothom. 

La consulta de documents que contenen dades personals que puguin
afectar l’honor, la intimitat o la imatge de les persones -especialment els
que contenen dades mèdiques-, però, estarà supeditada a la legislació
vigent.  Es  facilitaran  sempre  que  se  n’acreditin  finalitats
epidemiològiques,  d’investigació  o  de  docència,  amb  l’obligació  de
dissociar  les  dades,  és  a dir,  de  mantenir  les d’identificació personal
separades  de  la  resta,  llevat  que  la  persona  n’hagi  donat  el
consentiment. 

Condicions de 
reproducció

La reproducció de documents d’aquest fons s’ha de dur a terme d’acord
amb les normes de l’Arxiu Municipal de Granollers. 

Llengües i escriptures      
dels documents

Els documents estan escrits en català i en castellà.

Característiques físiques 
i requeriments tècnics

La documentació, en general, presenta un bon estat de conservació.
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Instruments de 
descripció

S’ha  elaborat  la  fitxa  de  fons  i  el  catàleg  d’unitats  documentals
a la base de dades Fons i Col·leccions de l’AMGr. 
Al  web  es  pot  consultar  un  catàleg  ordenat  segons  el  quadre  de
classificació i un altre ordenat cronològicament.
Les fotografies s’han descrit a la base de dades Fotostation.  Al  portal
fotogràfic del web de l’Arxiu  d’Imatges s’han penjat les fotografies més
antigues i també les més recents de caire públic.

Es pot accedir a aquesta informació des del web de l’Arxiu Municipal de
Granollers (AMGr) a la pàgina de l’Esbart dins del Quadre de Fons.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació 
relacionada

- Hemeroteca Municipal: impresos i cartells de l’entitat
- Documents del Fons Ajuntament de Granollers, a diverses sèries.
-  Secció de Fonts Orals:  Tertúlia:  «L’Esbart  Dansaire de Granollers»,
amb el testimoni de Conxita Armengol, Josep Capdevila i Pepus Costa
de 12 de febrer de 2018. Es pot accedir a l’àudio de la tertúlia al Portal
web de l’Arxiu d’Imatges a l’apartat de Fonts Orals.
- Portal web de l’Arxiu Digital: apartat de Premsa i apartat d’Estudis i
publicacions.
- Portal web de l’Arxiu d’Imatges: fotografies d’altres fons i col·leccions. 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates Laura  Casanovas  Palou.  Descripció,  instal·lació  i  classificació  dels
documents. Elaboració de la fitxa de fons. 2022- 2023.
Carme Pérez Martín, documentació de les fotografies i compleció de la
fitxa de fons, any 2023.

Fonts - CAPDEVILA OLIVERAS, JOSEP, L’Esbart Dansaire de Granollers. 
«Coneguem Granollers, 182». Ajuntament de Granollers. Novembre de 
2009.
- RIOBÓ CLAVELL, CARLES I MONJA PEÑA, PACO,  Medalles de la
Ciutat  2007: Jordi  Icart  i  Castelló,  Mercè  Riera  Manté,  Club  Atlètic
Granollers i Esbart Dansaire de Granollers. Ajuntament de Granollers.
2007.

Regles o convencions Norma  de  Descripció  Arxivística  de  Catalunya  (NODAC).  Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General
d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, maig 2006.

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al carrer de l’Olivar, 10

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic.
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https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/archives/5019-Fotografies/?txnm=5ebac4c36c2bb00c89c7bf17
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/archives/5019-Fotografies/?txnm=5ebac4c36c2bb00c89c7bf17
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/archives/5011-Fonts-Orals/04_Fonts_Orals/0101_0006_2013_2020/0101_0006_2018_CAO_%20JCO_%20JCS/0101_0006_2018_CAO_%20JCO_%20JCS.mp4.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5011-Fonts-Orals%2F%3Fq%3Desbart%26txnm%3D5eda1c14c5f4f9b074dc50dd
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/archives/5011-Fonts-Orals/04_Fonts_Orals/0101_0006_2013_2020/0101_0006_2018_CAO_%20JCO_%20JCS/0101_0006_2018_CAO_%20JCO_%20JCS.mp4.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5011-Fonts-Orals%2F%3Fq%3Desbart%26txnm%3D5eda1c14c5f4f9b074dc50dd
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/archives/5019-Fotografies/?txnm=5ebac4c36c2bb00c89c7bf17
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