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PRESENTACIÓ

Semproniana és un grup de música popular  per  ballar,  per compartir,  per  

riure... inicialment va ser format per cinc joves que un bon dia a finals del  

2003 ens vam trobar i vam decidir començar aquest viatge plegats...

Semproniana és també el primer nom que tingué l'indret on avui en dia hi ha 

Granollers,  vila  romana en  aquella època,  emplaçament  de  pas  entre  les  

serralades  litoral  i prelitoral  d'aquells  que  venien  de  la  Mediterrània  i  

s'endinsaven  cap  a  Europa,  i  a  l'inrevés,  d'aquells  que venien  del  nord  

buscant una sortida cap al mar.

Després d'una reorganització a finals del 2005, actualment el grup som:

Pol  Aumedes  Morell: pandereta,  timbal,  veu gralla, tarota, acordió  

diatònic,

Joan Codina Vila: flautí, flauta travessera, pifre, pandereta, castanyoles, 

veu

Andreu Corominas Murtra: gralla, tarota, acordió diatònic, veu

Ricard Vivas Cabaleiro: guitarra, veu



BALL FOLK

Us oferim un repertori 100% ballable, un ball folk obert a la participació de  

tothom i amb una durada de fins a 2h sense interrupció. 

Hi trobareu des d'algunes danses que marquen la identitat del Vallès (ball de 

gitanes)  fins  a  melodies  d'arreu  del Principat,  passant  també  per  altres  

indrets  (Occitània, França,  País  Basc...).  Les  músiques  són  tradicionals  i  

populars però també d'autor i fins i tot algunes composicions pròpies. 

Podreu ballar en parella (vals, polca, xotis, pasdoble, masurca, bourrée, fox...) 

però també us trobareu amb una bona dosi  de danses col.lectives (cercle  

circassià, xampanya, sardana, fandango basc, hassàpiko, rondèu...). 

Tot plegat arranjat i interpretat amb la sonoritat pròpia de la nostra formació,  

que compta, entre d'altres, amb gralles i tarotes, instruments molt típics de  

les  nostres  terres.  Una versió  dels  estàndards  folk  vestits  amb  un  toc  

d'originalitat.



PREUS

Actuació  de  SEMPRONIANA (ball  folk  de  fins  a  2  hores  de durada  sense  

interrupció).........500 euros

En el cas que la ballada es vulgui fer en espais on no sigui recomanable tocar 

en acústic i calgui sonorització, la part sol·licitant haurà d'aportar l'equip de 

so i el tècnic.

Si les condicions d'il·luminació són insuficients per a la lectura de partitures 

dalt de l'escenari, la part sol·licitant també ha de proporcionar un sistema de 

llums.

En alguns casos, seria possible que SEMPRONIANA portés l'equip de so. Si  

així fos, caldria afegir 200 euros (per tant, un total de 700 euros per actuació 

i equip de so).



PLA DE SONORITZACIÓ



CONTACTES

La web de SEMPRONIANA:

http://semproniana.webs.com

Pol Aumedes:

pol@sarandaca.com

652 800 534

Andreu Corominas:

andreu.cm@laposte.net

http://semproniana.webs.com/


ACTUACIONS REALITZADES

• Dissabte  15  d'octubre  de  2011,  a  Montesquiu. Ball folk  al 

Ballabisaura!

• Dissabte 16 de juliol de 2011 , a Sant Sadurní d'Anoia Acompanyament 

de l'excursió eno-gastronòmica organitzada per la gent de les caves de 

Cal Feru. Música folk entre vinyes , cava i degustacions exquisides !

• Dissabte  4  de  juny  de  2011 ,  a  Cardedeu.Ball  folk  per  celebrar  el 

cinquè aniversari de la colla de Bastoners de Cardedeu.

• Diumenge 15 de maig de 2011, a Santa Coloma de Gramenet. Ball folk 

al cicle "TriballColoma".

• Diumenge 8 de maig de 2011, a la Plaça Vella de Terrassa. Ball folk de 

la gent  del  "Treure Ball",  dins la programació  de la fira  modernista. 

Ambient d'època a la Plaça Vella de Terrassa.

• Dissabte 11 de desembre de 2010 a la plaça Marcet de Sabadell. Ball 

folk dins del cicle de dansetes a la plaça Marcet. Fred nocturn dissipat 

pel bon ambient !

• Dissabte 25 de setembre de 2010 a Puig-Reig. Obrim la sessió de ball 

del dissabte al vespre del II Festival Berguedà Folk. Després van seguir 



el ball Raixa, Cul de Sac, Mirabèl i la Lloca. Vesprada completa!

• Dissabte 12 de juny de 2010, a la plaça Pau Picasso de Montornès del 

Vallès Semproniana al BallaMontornès! Després va actuar la Boina amb 

qui vem fer dos temes!

• Divendres 4 de juny de 2010, al Parc del Congost de Granollers. Ball al 

final de la caminada nocturna de Mans Unides.

• Diumenge  18  d'abril  de  2010,  a  Santa  Coloma  de  Gramenet.  Ens 

estrenem al Triballcoloma amb una simpàtica ballada.

• Dijous  15  d'abril  de  2010,  a  la  rambla  de  Girona.  Tornem al  cicle 

Qrambla, aquesta vegada no ha fet fred però ha plogut una miqueta.  

Sort  de  les  magnífiques  arcades gironones!  Estrenem  la  maqueta  

"Plaça del Ball" !!!

• Divendres 20 de novembre de 2009, a la Plaça del Rei de Barcelona. 

Com sempre, màgia a la Plaça del Rei.

• Dissabte 5 de setembre de 2009, al barri de la Serra de Sanferm de 

Vic. Ball  a  la  festa  de  barri.  Molt  bon  ambient  i  trobada  de  bons  

balladors!

• Dissabte  18  de  juliol  de  2009,  a  la  vila  de  Roda  de  Ter. Ballada  

nocturna al veterà festival osonenc RodaFolk!

• Dissabte 18 d'abril de 2009, a l'esplai l'Esperver de Sabadell. Ball per 

la mainada de l'esplai.

• Diumenge 8 de febrer de 2009, al parc Sant Jordi de Terrassa. Al cap 

de dos anys, repetim ballada hivernal al "Treure ball" de Terrassa.



• Diumenge 21 de desembre de 2008, a la central de Vic. Els de "La  

Central" de Vic ens conviden en el seu cicle de música folk.

• Diumenge 15 de novembre de 2008, a la plaça dels Jurats de Girona. 

La gent del Qrambla ens conviden per animar la castanyada, celebrada 

amb retard però amb molta alegria.

• Dissabte 28 de juny de 2008, a Saint Pèire d'Aurillac (Bordèus). Estem 

convidats  al  festival  de  pifres  que fan  en  aquest  poble de  la  veïna  

occitània, a la riba de la Garona, a prop de Bordèus.

• Divendres 6 de 28 de juny de 2008, a l'institut Bellulla de Canovelles. 

Després de dos anys repetim ballada a l'institut Bellulla.

• Divendres 4 d'abril de 2008, a les 22h, a la plaça del Rei de Barcelona. 

Gran ballada amb les gents de "els divendres a la plaça del rei". Si  

teniu fotos envieu-nos-les . Moltes gràcies a tots!

• Dijous 15 de Novembre de 2007, a la rambla de Girona. Repetim al  

cicle de ball i música tradicional QRambla. Tornem a disfrutar del lloc,  

de la gent, del ball i de la música.

• Dissabte 6 d'octubre de 2007, a les 20h , a la plaça Rius i Taulet de 

Gràcia, Barcelona. El correllengüa passa per Gràcia, organitzat per la  

CAL.

• Diumenge 2 de setembre de 2007 a les 20h , a la plaça Europa de 

Santa Coloma. Festes alternatives de Santa Coloma de Gramanet.

• Diumenge  22  d'abril  de  2007,  a  la  tarda,  a  l'EMI  de  Granollers. 

Animació del sobretaula del dinar de celebració del 75è aniversari de  



l'esbart dansaire de Granollers.

• Diumenge 25 de març de 2007, a la Plaça d'Osca del barri de Sants de 

Barcelona. Per començar la primavera, ball de tarda amb Semproniana a 

l'entrenyable plaça d'Osca.

• Diumenge 18 de febrer de 2007, a Sant Esteve de Palautordera. Fem el 

cercavila anterior al Ball de Gitanes. 

• Diumenge 11 de febrer de 2007, al parc de Sant Jordi de Terrassa Ball 

de tarda amb Semproniana, dins el cicle del "treure ball".

• Dijous  23  de  novembre  de  2006,  al  bar  del  Teatre  Auditori  de 

Granollers. Actuació a la petita sala del bar del Teatre.

• Dijous  26  d'Octubre  de  2006,  a  la  Rambla  de  Girona.  La  gent  del 

QRambla de Girona ens conviden! Ballaruca de la bona en ple centre de 

la vila!

• Dissabte 21 d'octubre de 2006, a la plaça de la Porxada de Granollers. 

Inaguració de l'oficina d'acollida de Granollers amb la participació de  

Semproniana i altres músics d'arreu.

• Dissabte 7 d'Octubre de 2006, al vespre, a la plaça del Diamant, Vila 

de  Gràcia,  Barcelona. Trobada  d'associacions  del  barri  de  Gràcia  

organitzada per la CAL.

• Dissabte 7 d'octubre de 2006, al matí, a la plaça de l'Escorxador de 

Lleida. Tornem a tocar al festival Musiquem Lleida. Marxem de la capital 

de la Terra Ferma amb un molt bon record... amb ganes de tornar-hi!

• Divendres  6  d'Octubre  de  2006,  a  la  plaça  de  la  Paeria  de Lleida  



Participació al festival Musiquem Lleida.

• Dimecres 30 d'agost de 2006, a la plaça de l'església de Granollers 

Semproniana torna al cap de dos anys a la Festa Major de Granollers.  

Aquesta vegada per engegar la nit dels "piques" de gralles i garrotins.  

Ben aviat fotos!

• Dijous  6  de juliol  de 2006,  a  la  plaça  de la  Porxada de Granollers  

Semproniana  sota  la  Porxada.  Ball  per  acompanyar  el  sopar  de 

celebració dels 25 anys de l'Escola d'Estiu del Casal del Mestre.

• Divendres 16 de juny de 2006, a la plaça del Rei de Barcelona Ball a 

l'emblemàtica plaça del Rei de Barcelona dins el cicle de "els divendres 

a la plaça del Rei". Com sempre molt bon ambient i grans balladors.

• Dissabte 12 de novembre de 2005, salle de fêtes de Cugnaux, (Tolosa 

de Llenguadoc) Participació al FestNoz, la festa bretona. Després de  

ballar moltes  danses  bretones  agafats  dels  ditets,  Semproniana  fa  

moure 'los dançaires' d'allò més! Primera experiència internacional de  

Semproniana, n'esperem d'altres! A destacar la gran hospitalitat de la  

Sílvia! Aviat més fotos!

• Dissabte 8 d'octubre de 2005, a la plaça de les Olles de Granollers.  

Segona  jornada  de  música  al  carrer  organitzada  pels  "Músics amb  

Iniciativa de Granollers" (MIG). Bon ambient a la plaça amb molt públic 

infantil.

• Dissabte 18 de juny de 2005, a la plaça de l'església de Granollers.  

Participació a la jornada de música al carrer organitzada pel col.lectiu  

"Músics amb Iniciativa de Granollers" (MIG). Si teniu fotos feu-nos-les  

arribar!



• Divendres 3 de juny de 2005,  a l'institut Bellulla de Canovelles.  En 

motiu de la festa del mediambient de l'Institut Bellulla de Canovelles,  

Semproniana  anima  un  ball  amb  gran  participació per  part  dels  

alumnes!

• Dissabte 9 d'abril  de 2005,  a  la  Sala  de Cultura  Sant  Francesc de  

Granollers. Continua la gira per les sales granollerines. Aquesta vegada 

la Sala de Cultura ens acull per celebrar la diada de l'Esbart dansaire.

• Dijous 30 de desembre de 2004,  al  taller  Sarandaca de Granollers.  

Concert al més pur estil "garage" en motiu de les ganes que teníem de 

tocar, pica pica i bon ambient.

• Dissabte  23  d'octubre  de  2004,  a  la  Sala  Francesc  Tarafa  de 

Granollers. La gent de passaltpas celebren l'inici de curs d'una manera 

molt original, ... ballant! (Si teniu fotos feu-les arribar ja que no en tenim 

cap d'aquest dia).

• Dimarts  24  d'agost  de  2004,  a  la  plaça  Maluquer  i  Salvador  de 

Granollers. En motiu de la Festa Major de Granollers, la gent del ball de 

bot  dels  Blancs  celebren  un  ball  amb  estrena  mundial  de 

SEMPRONIANA!!!


