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Blancs i Blaus i la comissió de la festa major de Gra-
nollers han preparat més de 200 activitats –160 
de les quals, a càrrec de les colles– per a la gresca 
estiuenca que tanca les vacances "quan s'acosta 
anar a currar", com diu la Guimbada. Així, aquest 
dissabte començaran 10 dies de festa que es clou-
ran el diumenge 2 de setembre amb el concurs de 
Rajolers, l'origen que dóna sentit a la confrontació 
de Blancs i Blaus, iniciada ara fa 35 anys.

Enguany la colla de Blancs vol repartir braçalets 
d'abonaments d'un festival de música molt especi-
al, el Sensecap, que se sumarà a la proposta ja con-
solidada del FIMAC, així com altres activitats que 
han tingut continuïtat, com la Disco Inferno, que 
enguany celebra el 10è aniversari.

La música també serà molt present a la festa 
blava, que vol tornar a uns anys 80 reivindicatius, 

Tenyits de blanc i blau
Les colles, les entitats de cultura popular i l'Ajuntament han programat més de 200 activitats, entre 
el dissabte 25 d'agost i el diumenge 2 de setembre. Enguany es compleixen 35 anys de l'inici de la juquesca
dels dos bàndols que neix inspirada en la rivalitat entre dos rajolers, recollida al llibre 'Granollers Vila Oberta'

de mobilitzacions i efervescència. "Tornarem als 
orígens. Si ets blau, vas néixer el 1983", diuen, 
un any amb "moltes mogudes", com una nova ge-
gantona, la tercera cremada de l'ajuntament i  gas-
tronomia i música de tots colors.

Ambdues colles aportaran tot el seu potencial 
per aconseguir ser la que més anima la festa i ser 
reconeguda així diumenge 2 de setembre a la mit-
janit, quan es coneixerà el veredicte a la Porxada. 

Tomeu Penya i Mojinos
La gresca també tindrà alguns noms propis de l'es-
cena artística dels països catalans. En el cas dels 
actes programats des del consistori, els concerts 
de la plaça de les Hortes comptaran amb el mallor-
quí Tomeu Penya; la festa a l'avinguda del parc, 
amb Mojinos Escozíos i l'Orquestra Di-versiones, i 

el parc Torras Villà, acollirà un monòleg del popu-
lar foraster Quim Masferrer.

Pel que fa als concerts proposats per Blancs i 
Blaus, hi sonaran noms com els Ebri Knight, Mi-
quel del Roig, Bemba Saoco, La Flor del Otro i Cat-
folkin, entre altres.

La importància de la cultura popular
La festa tampoc seria el mateix sense tots els ele-
ments de cultura popular que omplen la ciutat 
d'animació i l'acompanyen en els moments clau, 
com a la cerimònia d'inici de diumenge –amb els 
grups i elements festius de les colles–, i el pregó del 
dijous precedit del pilar caminat de Xics, el ball del 
Colom, el ball de Giravoltes dels gegants, i els balls 
dels capgrossos i del Drac. i M.e.

Compra’l a la botiga  
de festa major.
Posa-te’l després  
del repte.
Llueix-lo sempre.
Sua’l, balla-hi, lluita  
per ell... Viu-lo!
Intercanvia’l amb  
algú de l’altra colla
després del veredicte.

El seguiment de la festa 
major es pot fer, com 
cada any a través de 
les xarxes socials amb 
l'etiqueta #fmbib2018. A 
més, podeu consultar si 
hi ha canvis al programa 
al web blancsiblaus.cat, 
així com trobar novetats  
de les colles als seus 
portals blancs.cat i 
blausdegranollers.cat.

El mocador

#fmbib

tOni tOrrillas

EN FAMÍLIA  La presentació de la programació i imatge a finals de juliol va donar el tret de sortida al calendari festiu

35 anys del repte 
de les colles

Fa 35 anys un grup de joves posava atenció a una 
anècdota recollida per Amador Garrell al llibre 
Granollers Vila Oberta, que canviava radicalment 
la festa d'estiu de la ciutat. S'hi explicava la ju-
guesca de dos rajolers –el Rayo i el Maynou–, 
que es van enfrontar per provar qui faria més 
maons en una hora de treball. El repte "va fer-se 
un dilluns del mes de juliol de 1897 i va mobilitzar 
tothom de la vila […] Els blancs eren els partidaris 
del Rayo i els d'en Maynou eren els blaus […] tot 
acabà bé i amb un bon berenar, en el qual parti-
ciparen els dos rivals i els qui els animaven –els 
blaus i els blancs–, que no eren pocs ". Poc ha-
guessin pensat el Rayo i el Maynou que serien l'eix 
central de la festa de Blancs i Blaus.



dj, 23 agost 20184 FESTA MAJOR

Si algú s'ha quedat enguany amb 
les ganes d'anar al Primavera 
Sound, al Cruïlla o al Sónar, que 
no passi ànsia; la colla dels Blancs 
li oferirà una nova oportunitat de 
gaudir de totes bondats d'un festi-
val de música i, a més, del Glamping 
més selecte, un model d'acampada 
amb glamur que cada cop està més 
de moda a festivals internacionals. 

Així, el fil conductor de les acti-
vitats de Blancs aquesta festa ma-
jor serà el festival SenseCap, amb 
un cartell amb més d'una vintena 
de grups –de la colla– que ompli-
ran carrers i places i se sumarà al 
FIMAC, ja consolidat, el Rock als 
Porks i el XaiFest, entre d'altres. 

Aquest primer dissabte, doncs, ja 
es pot anar al Meeting Point, "on es 
podrà recollir la polsera del fes-
tival i més informació, així com 
gaudir d'una activitat diferent 
cada dia", explica Xavi Raich, res-
ponsable de comunicació de Blancs. 
El primer dia, a les 20.30 h, la Por-
xada acollirà el Clandestí de swing. 

m.e.

Novetats blanques  SE'N PODRÀ RECOLLIR LA POLSERA I MÉS INFORMACIÓ AL MEETING POINT, QUE TAMBÉ COMPTARÀ AMB ART, TALLERS I CONCERTS

            organitza el festival SenseCap 
amb una acampada plena de glamur 

Olles, amb un taller de còctels; dis-
sabte (20.30 h). Dissabte 1, a mitja-
nit a la Porxada, el festival SenseCap 
posarà el punt i final amb una nit 
èpica, amb Celtic Dj i Animal Show.

El glamping del SenseCap s'ins-
tal·larà al parc Torras Villà i el dis-

sabte 1 (10 h) acollirà un espai de 
jocs per a infants i nadons; a les 
12.15 h, un maridatge de formatge i 
vi blanc; a les 15.30 h, una migdiada 
amb gintònic; a les 17 h, un recital 
de poesia, i a les 21 h, un espai de 
gastronomia compartida.   M.eras

El SenseCap tindrà el nou punt de 
trobada dilluns a la mateixa hora 
al parc Torras Villà, amb la creació 
d'un grafit mentre s'escolta música; 
dimarts (19.30 h) a la plaça Perpi-
nyà, amb un taller de Bollywood, 
i dimecres (20 h), a la plaça de les 

El Glamping permetrà acollir activitats tranquil·les com tastos i maridatges

Per descansar i reposar forces en aquest festival blanc, com sempre la Comitiva 
del Ganxet és una bona opció per menjar bé i gaudir d'una bona vetllada.  
Enguany, les mongetes no s'acompanyaran de botifarra, sinó que el grup ha 
preparat un menú més mariner, amb "plats pensats en diferents ports", explica 
Raich. De fet, dijous (20 h) la plaça Perpinyà acollirà les Gastrohavaneres, en 
què per 10 euros es podrà sopar cinc plats diferents i postres, tot, com sempre,  
a base de mongeta del ganxet. Per acabar, una copeta de rom cremat i unes  
havaneres, "cantades pels mateixos ganxets". Els tiquets del sopar es podran  
comprar a partir de dilluns a Villà Viatges.

La Comitiva del Ganxet canvia 
la botifarra pel rom cremat 

l AMARRUK. Grup de dones 
magrebines que volen difondre la 
seva cultura amb un acte dimecres, 
a la plaça Maluquer, que inclourà 
un dinar (tiquet de 4 euros). 
l BLANCDÀLICS. Ompliran les 
nits de sorpreses. També han 
programat dilluns el Menjapilotes, 
una lluita per aconseguir el millor 
festival. 
l BATEK. Reis de les activitats 
familiars i, sobretot, de la música 
electrònica. Dissabte a la plaça del 
Peix faran bategar els cors al costat 
dels altaveus amb una sessió de 
música dub al trance. 
l DAMETES. Són la base de les 
Dametes XL, que dimecres faran 
ballar a la plaça Folch i Torres 
amb un taller de zumba.  
l LA GRUPETTA. És el grup que 
recupera la cronoescalada.
l LLUNÀTICS. És un dels nous 
grups vinculats al fil conductor 
d'enguany, amb els personatges 
més esbojarrats del festival. 
Organitzen dimecres Músics, on 
sou?, una gimcana a la recerca 
dels ídols musicals més coneguts.  
l SURICATES. Promocionen actes 
centrats en la sensibilització envers 
el tracte responsable dels animals. 
Dissabte al parc Torras Villà han 
organitzat el Viatge a Animalàndia. 

ELS GRUPS nous

10 anys
LA DISCO INFERNO ARRIBA 
A UNA DÈCADA DE VIDA 
amb sorpreses assegurades,  
segons el portaveu de Blancs, qui 
ha volgut mantenir el secret de com 
se celebrarà aquest 10è aniversari.  
La Disco Inferno és un acte ja  
consolidat de la nit de dimecres  
que omple la plaça de la Porxada  
de gom a gom i any rere any. Durant 
les quatre hores que dura la festa, 
que començarà a les 23.30 h, Blancs 
repassarà la música del moment i 
els clàssics més ballables.

arxiu / x.s.

FIL CONDUCTOR  Blancs va donar a conèixer el SenseCap en el marc d'una acampada a Roca Umbert
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Els 80 seran sempre nostres serà el 
crit de guerra de la colla blava, que 
vol fer un viatge en el temps per 
anar als orígens, al 1983, quan es 
va gestar la colla i la festa major 
tal com s'entén avui. "Eren temps 
de mobilitzacions, de canvi, de 
gent als carrers, de pantalons 
acampanats i topos que es feien 
lloc entre el gris de la dictadu-
ra", recorda el cap de colla blau, 
Oriol Barnel. Així, Blaus vol recu-
perar "la movida blava, el nostre 
origen".

Per això, aquest dissabte la 
plaça de les Olles acollirà El teu 
quiosc de referència, on es dona-
ran a conèixer els detalls d'aques-
ta festa revival i es podrà adquirir 
el lot imprescindible per als 80, 
així com "fer-hi una puesta a 
punto, com l'Eva Nasarre". No 
només els personatges dels 80, 
les sèries i els jocs seran protago-
nistes, sinó que també ressonaran 
les frases més casposes de l'època 
que afegiran una pàtina vuitante-
ra als actes com la Holi Party: flipa 
en colores!, la matinal de tai-txí: 

m.e.

Novetats blaves  LA COLLA VOL RECUPERAR L'ESPERIT DELS INICIS, L'ANY 1983, QUAN NAIXIA LA COMPETICIÓ FESTIVA

torna als anys 80, a l'origen de
la festa i a "la mobilització al carrer" 

mecres Blaus també organitza la 
Silence Party a la plaça Maluquer 
i Salvador, una festa musical sense 
altaveus, però a la qual cal portar 
dispositius mòbils i auriculars 

per sentir una sessió de patxanga 
amb dj Jarana, de dancehall amb 
Dry Town Sound i goa trance amb 
dj lePas, a càrrec d'Irreductibles. 
Abans, però de passar pel món di-
gital, 33RPM tornaran als 80 i la 
música anal·lògica amb la Vinilada 
a la plaça de l'Església.

Blaus tampoc no oblida la cultu-
ra popular perquè "les tradicions 
en època de consum de masses 
és transgressió", deia Barnel.

I, per concloure, una nova pro-
clama: "Si el verano és azul, la 
festa serà blava", diuen els blaus, 
disposats a revalidar la victòria de 
l'any passat.  M.e.

demasié pal body, la gimcana noc-
turan: alucina vecina! i l'Efectivi 
wonder de la nit musical de dime-
cres a la plaça de la Corona. Però 
el colofó serà, sens dubte, La gran 
movida: hoy te sales, minerales! 
de la nit blava de divendres a la 
plaça de la Porxada.

El Document Blau d'Identitat
La colla vol documentar les seves 
tropes i, per això, dilluns (19 h) 
instal·larà a la plaça del Peix la Co-
missaria blava on Blaucops hi tre-
ballaran perquè qui ho desitgi es 
pugui fer els seu DBI (Document 
Blau d'Identitat). La comissaria 
blava "estarà ambientada en 
una època encara molt caspo-
sa", apunta el cap de colla.

D'entre les desenes d'actes or-
ganitzats –una vuitantena–, Barnel 
destaca també la recuperació del 
minibar que hi havia sota La Gra-
lla, que s'instal·larà "en un espai 
sorpresa. De fet, és un dels actes 
clandestins", que podran gaudir 
les persones que visquin intensa-
ment la festa al carrer. A més, di-

Una comissaria ambientada a l'època i 
un quiosc per viatjar al passat

La millor música electrònica tornarà a arribar dimecres (18 h) a la festa de la 
mà de l'Electropark, que canviarà d'emplaçament i, de retruc, de concepte per 
convertir-se en l'Electropark Urban Concept: flipa tulipa! –evidentment també 
encomanat de l'esperit dels 80– . Així, el festival electrònic abandonarà  
l'habitual escenari del parc Torras Villà per traslladar-se al nucli urbà,  
concretament al carrer Corró, a l'exterior de la sala Tarafa, perquè "les façanes 
prendran vida al ritme de la música".

L'Electropark més urbà

l BLAUPANTHERS. S'afegiran 
als Blaucops per amotinar-se a la 
comissaria i punxar-hi la millor mú-
sica rap, hip-hop i dance hall sota el 
Código blavo! 
l BLAUTRAPELLES i SAURES. 
Nous grups per a nens i nenes 
l HBLAUO. Especialistes ens jocs 
i sèries dels 80, conquistaran el tro 
de ferro per regnar la festa major, i 
enderrocaran els 80. 
l PINKBLAUS. Aquest grup infan-
til naixerà dimecres a ritme de disco. 
l VÍKINGS. Buscaran el més forçut 
de Granollers amb el concurs Primo 
de Zumosol, amb col·laboració amb 
UBOX CrossFit. Cal inscriure-s'hi
a www.blausdegranollers/vikings. 

Cremada
ENGUANY L'AJUNTAMENT 
TORNARÀ A CREMAR DE LA MÀ
de la Piula Blava, com ara fa dos anys, 
quan aquest acte es va recuperar. De 
fet, inicialment aquest acte es feia 
dissabte, però l'Ajuntament va aler-
tar que la gran assistència de gent 
impedia l'ús de pirotècnia en superar 
l'aforament. Un any es va substituir el 
foc per un màping, però la solució no 
va convèncer Blaus. Així, finalment la 
cremada bianual s'ha pogut recupe-
rar passant-la al dilluns, quan hi ha 
menys aforament a la Porxada.

Una altra de les novetats blaves 
serà l'Improxou, el concurs més 
silly! en què no hi haurà lloc per a 
la vergonya. Podran participar-hi 
equips de 4 persones majors de 
16 anys, que s'han d'inscriure a  
www.blausdegranollers.cat.

Neix el nou concurs 
Improxou a les Olles

'VERANO AZUL'  Blaus adopta l'estètica de la popular sèrie dels 80

ELS GRUPS nous
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

l Fins al 1857. Com succeïa a molts 
altres pobles i ciutats, la festa 
major de Granollers se celebrava 
l’endemà de Nadal, en honor a 
Sant Esteve, patró de la vila.

Aquesta festa d’hivern constava 
de balls, tronades i cercaviles en-
capçalades per les autoritats i una 
banda de música. Un dels actes 
més concorreguts era el tradicio-
nal foc de Sant Esteve, que es feia 
davant el carrer del Portalet.

l 1858-1929. El fred rigorós del de-
sembre jugava en contra de l’ani-
mació al carrer i es pren la decisió 
de traslladar la gresca a l’estiu, de 
l’1 al 5 de setembre. 

El canvi de dates coincideix 
amb el desplegament d’un ric mo-
viment associatiu a la ciutat. Es 
funda la Societat Coral Amics de la 
Unió (1877), el Casino (1880), el 
Centre Catòlic (1881), la Unió Li-
beral (1887) i l’Alhambra (1891), 
i això condueix a un model d’or-
ganització mixt: l’ajuntament or-
ganitza els actes de caràcter més 
tradicional i folklòric (gegants, 
nans...), les tronades de migdia i 
els castells de focs d’artifici i dele-
ga en aquestes societats el progra-
ma de balls i concerts.

l	1930. Un acord municipal, 
d’acord amb les entitats locals, de-
termina que la festa major s’avan-
ci al darrer dijous d’agost i fins al 
diumenge següent. La proposta 
és ben acollida i es tradueix en un 
gran èxit de participació.

l 1932-1939. El 1932 s’estrena la 
traca dels mil metres, una traca 
d’un quilòmetre de longitud, que 

Fent memòria  ELS ORÍGENS ES REMUNTEN A LA CELEBRACIÓ DEL PATRÓ SANT ESTEVE

La prehistòria de la festa
fOns ferran salamerO /amGr

BALL ALS ANYS 50  L'envelat acollia els principals actes festius

anava de la plaça de Jacint Verda-
guer a la plaça de la Corona. Se-
gons les cròniques, va ser seguida 
per una multitud.

Les festes majors d’aquests anys 
són molt reeixides i els habituals 
balls populars es veuen enriquits 
amb actes de cultura popular, ac-
tuacions castelleres i activitats 
esportives.

l	1939-1949. Durant la postguerra, 
la festa major granollerina consta 
d’espectacles a la plaça de la Por-
xada, amb números de circ, pallas-
sos i putxinel·lis, sarsueles i teatre 
a la nit per a la gent gran. L’esport 
també tenia el seu espai, amb par-
tits de futbol i combats de boxa i 
de lluita.

Tampoc no hi faltaven les trona-
des i els castells de foc d’artifici, 
més o menys lluïts.

l	1950-1978. A mesura que la fira 
i festes de l’Ascensió anaven pre-
nent volada i esdevenien un refe-
rent, l’interès per la festa major 
dequeia. Els granollerins aprofita-
ven aquestes dates per allargar les 
seves vacances i, de mica en mica, 
la festa major va anar quedant 
deslluïda i s’endinsa en un llarg 
període de declivi.

l	1979-1982. Amb l’arribada dels 
ajuntaments democràtics es res-
piren nous aires de festa i llibertat 
i la festa major revifa amb un im-
puls renovat. És un moment d’in-
definició, amb l’assaig de noves 
fórmules i a la recerca d’un model 
festiu que qualli.

El 1979, un grup de granollerins 
batejats com la Murga fan honor al 
seu nom i s’encarreguen de dina-
mitzar la festa.  c.r.

francesc GOrGui /amGr

PARELLES DE FESTA  El ball de l'envelat a tombants del 60

autOr descOneGut /amGr

ENVELAT ALS ANYS 20 Ball de nit a la plaça de Perpinyà

Ja hi havia festa abans de la Festa Major de Blancs i Blaus, tot i que amb unes dimensions més modestes, 
molt diferents de les que coneixem avui. Aquestes són algunes de les principals fites que van anar marcant 
el camí de la gresca d'estiu granollerina:
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L'any 1983 la festa major de Gra-
nollers va iniciar una transforma-
ció que l'ha revifat de tal manera 
que s'ha convertit en un referent 
arreu del país, amb un model de 
competició festiva que s'ha repli-
cat a desenes de pobles i ciutats.

El repte entre Blaus i Blancs té 
l'origen en el concurs de Rajolers, 
tot i que ha anat afegint i retirant 
proves al llarg d'aquests 35 anys. 
Actualment, els actes de competi-
ció són els següents:

El Correvent. Al carrer Anselm 
Clavé s'instal·laran dues estructu-
res idèntiques, una per a l'equip 
blanc i una altra per al blau, on se 
subjectaran uns canals amb una 
longitud d'entre 60 i 70 metres, 
per on els participants han de fer 

La competició en fa 35 LA FESTA MAJOR CONTEMPORÀNIA ES BASA EN LA JUGUESCA QUE CULMINA EL DARRER DIUMENGE AMB EL CONCURS DE RAJOLERS

Del correvent al concurs de rajolers
arxiu / x.s.

RAJOLERS  El Palau d'Esports s'omple per animar els rajolers i els bailos

córrer boles de porexpan, tantes 
com anys fa que va néixer aquest 
model de festa major. Les boles 
s'han de desplaçar únicament 
amb l'impuls de l'aire que fan els 
participants bufant amb canyetes.

Matinal de jocs. La jornada de 
competició compta amb el campi-
onat de futbolí amb partides que 
es juguen per parelles. Cada pare-
lla que marca gol aconsegueix un 
punt per a la seva colla. La durada 
de la prova són dues hores. Alhora 
també es fa el campionat de dòmi-
no, en què les partides es juguen 
a 10 punts [podeu consultar el re-
glament al web de la festa] i que 
té una durada màxima d'1 hora i 
mitja. Finalment, la matinal també 
té un campionat d'escacs, en què 

el guanyador de cada partida, que 
té una durada cronometrada, su-
marà un punt. Hi haurà entre 10 
i 15 taulers. El campionat té una 
durada d’una hora. Un cop finalit-
zat el temps, ja no hi poden entrar 
participants i només s’acaben les 
partides ja començades. En el cas 
en què la partida acabi en taules, 
se suma un punt per a ambdues 
colles. La colla guanyadora és la 
que hagi obtingut més punts.

L'estirada de corda. La victòria 
és per a la colla que guanyi dues de 
les tres estirades de cada compte-
tició. I guanya la colla que aconse-
gueix arrossegar el mocador de la 
colla rival fins a la seva línia.

Llançament de rajoles. Per 
anar-se apropant al moment cul-

minant del repte, és a dir, al concurs 
de rajolers. Dissabte es fa el concurs 
de llançament de rajoles, en què 
guanya qui les llança a la major dis-
tància possible. La colla guanyadora 
és la que, sumant les marques dels 
cinc primers homes i de les cinc pri-
meres dones, arriba més lluny.

La passada de rajoles. Consis-
teix en passar una rajola amb les 
mans a la persona que es té al cos-
tat, des del punt de sortida fins a 
l'arribada en un temps limitat.

El concurs de rajolers. La pro-
va reina de la competició de Blancs 
i Blaus omple el Palau d'Esports 
amb un ambient clarament de 
rivalitat festiva. La prova trans-
corre en 15 minuts, dividit en 5 
minuts, el rajoler blanc i el rajoler 

l Correvent infantil 
Dia i hora: Dimecres 29 (18.30 h)

l Correvent d'adults 
Dia i hora: Dimecres 29 (19 h)
Lloc: Carrer Anselm Clavé

l Matinal de jocs
Campionats de futbolí, 
dòmino i escacs
Dia i hora: Divendres 31 (11 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l L'estirada de corda infantil
Dia i hora: Divendres 31 (19 h)

l L'estirada de corda d'adults
Dia i hora: Divendres 31 (19.30 h)
Lloc: carrer Anselm Clavé

l Llançament de rajoles
Dia i hora: Dissabte 1 (12.30 h)
Lloc: Parc Torras Villà

l Passada de rajoles infantil
Dia i hora: Dissabte 1 (18.30 h) 

l Passada de rajoles d'adults
Dia i hora: Dissabte 1 (19.30 h) 
Lloc: Carrer Anselm Clavé

l El concurs de rajolers
Dia i hora: Diumenge 2 (19 h)
Lloc: Palau d'Esports

Proves
arxiu / xavier sOlanas

CORREVENT  Dimecres cal afinar la bufera per guanyar la primera prova

blau competeixen a fer el màxim 
nombre possible de tres tipus de 
peces: cairons, rajoles i maons.
Un cop passat el temps, el jurat fa 
el recompte de les peces. Es con-
sideren vàlides aquelles rajoles 
que han complert uns requisits de 
qualitat: han d’estar ben fetes, re-
gulars, polides i identificar-se com 
a cairons, rajoles i maons.  M.e.
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L’ENTREVISTA

Pepus Costa
Carles Lax 

Albert Soler

Es compleixen 35 anys de 
la creació dels fonaments de 

la festa major de Blancs i Blaus

–Com era la festa major de Granollers a 
començaments dels 80?
Pepus Costa –Recordo que marxava amb els 
meus pares. Com que el divendres era festa, 
no ens quedàvem. No hi havia una festa per 
gaudir.
Carles Lax –L’Ajuntament anava fent pro-
ves… però la gent continuava marxant de 
vacances perquè a les 10 de la nit la festa 
major ja s’havia acabat.
–El 1979 un col·lectiu anomenat la Mur-
ga va fer un primer intent per sotragar 
aquell panorama...
Albert Soler –En formaven part gent d’en-
titats i també gent implicada en el món del 
teatre, en grups com La Farinera. Va ser una 
cosa organitzada i van muntar un sidral co-
llonut, però després aquella trempera es va 
marcir.
CL –Hi havia moltes ganes de recuperar el 
carrer, i la gent s’hi va apuntar perquè hi ha-

via ganes de fer coses.
–Què us va dur a proposar un canvi de 
rumb?
AS –Veiem que la festa estava molt ensopida 
i ens sabia greu. Havíem fet escapades a Vi-
lafranca i altres llocs, i ens feia molta enveja 
veure aquelles festasses. A més, a Grano-
llers els actes eren molt dispersos, perquè 
el sentit democràtic d’aquells dies feia que 
es volgués dur la festa a tots els barris, a 
Can Bassa, a Can Gili… i allò era difícil de 
cohesionar. Aleshores vam decidir presen-
tar una proposta engrescadora i, sobretot, 
que partís de nosaltres mateixos, que no 
depengués d’un programa municipal.
–Això us va dur a exhaustiu treball de re-
cerca. Per a vosaltres era important fo-
namentar bé la iniciativa, dotar-la d’un 
cert context històric?
AS –En aquella època era molt important 
recuperar. Ens vam passar moltes estones 

a l’Hemeroteca revisant programes de prin-
cipis de segle i buscant algun element que 
ens permetés estirar un fil.
–Aleshores es produeix la descoberta. 
Una anècdota que recull l’Amador Gar-
rell l’any 1960 al seu llibre Granollers 
Vila Oberta, sobre una antiga juguesca 
entre dos rajolers. Aleshores tot comen-
ça a encaixar i prendre sentit...
CL –Va ser la nineta. A més, el retrat de 
personatges que apareixen al llibre i que 
formaven part de l’anecdotari de la ciutat 
també era un fil amb què jugar. El tema del 
joc, de la rivalitat, era important. Fer reviu-
re allò, com a hereus d’aquells dos rajolers, 
podia tenir la seva gràcia.
CL –Es va dibuixar una litúrgia que tenia 
com a pòsit aquesta història recuperada i 
que, sobre el paper, tenia molta coherència. 
Teníem l’esquelet però, és clar, calia bas-
tir-ho.

AS –També proposàvem un model de festa 
compacte, al voltant d’un espai comú que 
eren els carrers i places del centre. Calia fa-
cilitar que la gent s’anés trobant. 
–Pepus Costa, que aleshores treballava 
al Casal del Jove, va ser el primer recep-
tor d’aquella proposta. Ell va ser l’orga-
nitzador de la colla dels Blancs...
PC –Ells van pensar que tenia gent al meu 
voltant –gent del casal, dels escoltes…– i 
van creure que podia relacionar-me i trobar 
prou massa crítica per bastir una colla rival. 
El cert és que era una història molt engres-
cadora i no va ser cap problema afegir-s’hi.
–Només mancava el suport institucional.
CL –Ens vam convertir en comercials, per 
intentar convèncer l’Ajuntament que serí-
em molts, que la cosa aniria bé i que no 
els costaria diners. Era el romanticisme de 
quan tens vint-i-pico d'anys.

[continua a la pàgina 14]

“Vam convèncer 
que aniria bé. 

Era el romanticisme
de quan tens vint anys”

tOni tOrrillas

Els inicis

Encetada la dècada dels 80, la vida ciutadana de molts pobles i ciutats tot just s’estava refent després del 
franquisme. Es respiraven nous aires de llibertat i a Granollers un grup de joves vinculats a l'Associació de 

Veïns Sota el Camí Ral estaven especialment descontents amb el que consideraven una festa major 
avorrida i poc participativa. De manera que van decidir empescar-se una alternativa. Pepus Costa, Carles 

Lax i Albert Soler recorden aquells dies excitants de la primavera del 1983, en què gairebé tot estava per fer.
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merceria creativa

a partir de setembre

CURSOS DE
COSTURA I

PATRONATGE
DILLUNS
de 10 a 12 h
DIMECRES
de 18 a 20 h

Horaris:

Fernao Magallanes, 6. Granollers. Tel. 938 790 089  www.merceriacreativagranollers.com                  @lolabotonagranollers

teles de tot tipus
llanes
cotton air
trapillo
tallers: costura, PUNT,
Ganxet, amigurumis

PLACES
LIMITADES

t.t.

PC –Era l’època de la Montse Illa com a regidora de Cultura, que acabava d’aterrar després 
de les eleccions del maig del 1983. Al juny l’anem a veure i va al·lucinar molt. Ens van veure 
com a canalla i ens van deixar fer, a veure què passava.
CL –Era barat! Ens van donar 25.000 pessetes per colla, a tornar. Però ens van perdonar, 
perquè al final no vam tornar ni un duro.
–Com recordeu la primera festa?
AS –La primera idea va ser la creació d’un cartell, al juliol, que només deia: Festa Major dels 

Blancs i els Blaus, sense explicar res més. En Vicenç Viaplana va fer 
el disseny i vam fer les primeres enganxades. La gent es trencava el 
cap rumiant que coi era allò! Hi havia un element sorpresa que era 
fàcil de generar.
CL –Fèiem molt pocs actes. Bàsicament els esforços es consumien 
amb la decoració i les ambientacions. I tot passava fonamentalment 
al voltant de la plaça de la Porxada, la plaça Barangé encara no exis-
tia i els cotxes encara circulaven per la carretera.
PC –A nosaltres, als Blancs, els primers anys ens va costar molt. Però 
el model estava bé.
CL –Anàvem fent com podíem, però intuïes que el model que s’inicia-
va era encertat. Però calia molta gent al darrere perquè hi havia molt 
pocs recursos; l’Ajuntament prioritzava la fira de l’Ascensió i la festa 
major estava molt desatesa a nivell econòmic.
–Deu ser un orgull veure la pervivència en el temps d’aquella 
aventura. I el seu bon estat de salut…
AS –Si aquesta història té alguna gràcia és que permet que hi puguin 
passar moltes coses, cada any diferents, que hi pugui participar mol-

ta gent i que aquesta mateixa gent és la que crea la festa.
PC –És l’element més significatiu i també el més diferenciador, perquè tu vas a moltes fes-
tes reconegudes i sempre són iguals, cada any és la mateixa festa.
CL –I si alguna cosa mancava a la festa major de Granollers era la cultura popular. Els ge-
gants, per exemple, s’havien de llogar. Però el 1985 es fa un tomb. Se celebra el primer 
concurs de rajolers, es creen els Diables i es comença a construir un entramat de grups que 
avui són un patrimoni important per a la ciutat.  carles riobó

El 1983 el model festiu de Blancs i 
Blaus era engrescador, però encara in-
cert. Les colles van voler cobrir-se les 
espatlles davant possibles crítiques –
especialment per part de la premsa– i 
van fer un moviment estratègic: nome-

nar dues figures incontestables com a 
presidents honoraris. Un càrrec potser 
sense atribucions però amb una forta 
càrrega de significat.

Els Blancs van escollir una figura in-
tocable, l’estimat mestre Josep Maria 

Ruera, mentre que el president blau 
–i també improbable entrenador del 
seu equip de futbol– era el veterà Fer-
ran Salamero. Durant una colla d’anys 
va ser considerat com el degà de la 
premsa granollerina, i aleshores enca-

ra era col·laborar habitual de Revista 
del Vallès, una publicació amb molta 
implantació a la ciutat. La decisió es 
va revelar del tot encertada i les colles 
van apuntar-se un dels seus primers 
triomfs.

La premsa de l'època a la butxaca
t.t.

t.t.

RUERA I SALAMERO  Partit de futbol entre les colles, a l'avinguda del Parc. Hi assisteixen 
Josep M. Ruera, cap de colla honorífic dels Blancs i Ferran Salamero dels Blaus, 1984

L’ENTREVISTA (ve de la pàgina 12)
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Blancs trepitja sobre segur i fit-
xa per a la seva primera nit de 
concerts els Ebri Knight, de qui 
ja va poder comprovar la potèn-
cia dels seus concerts al Musik N 
Viu d'enguany. De fet, hi presen-
taven un disc acabat de sortir del 
forn, Guerrillers (Maldito Records, 
2018), en què Ebri Knight ha en-
durit el seu so amb una base més 
elèctrica i contundent, tot i mante-
nir l'esperit festiu i d'arrel tradici-
onal dels seus orígens, amb instru-
ments del folk català. "Perquè allò 
popular no pot deixar deixar de 
ser enèrgic i el folk té tota la for-
ça del poble que té al darrere i 
de tot aquell que vol canviar el 
món", assegura la banda. 

Guerrillers, però, vol ser un àl-
bum més combatiu, que crida a la 
lluita i recorda maquis, bandolers, 
clandestinitat i rebel·lió contra les 
injustícies. 

Aquest vessant més contundent 
conviurà en el directe amb el so 
de Foc! (2015), el treball que els 

arxiu

Música blanca EL PUNK, L'SKA I EL REGGAE TAMBÉ ARRIBARAN A LES GRESQUES DELS BLANCS AMB LA BANDA BIRUJI

Els Ebri Knight tornen 'guerrillers'

EBRI KNIGHT  Els músics del Maresme van començar l'estiu al Musik N Viu i l'acomiadaran a la Porxada

seva discografia amb títols que 
palesen l'essència de la banda: 
Tonades de fa temps (2011) i La 
palla va cara (2013). Els treballs 
es completen amb el directe Cri-
darem Foc! (2017).

D'altra banda, arribats tam-

bé de la costa, concretament 
d'Arenys de Mar, la Banda Biruji 
és una amant de les festes majors, 
en què han volgut substituir els 
pasdobles i valsos per versions 
dels millors temes del punk, l'ska 
i el reggae de tots els temps. Una 

va catapultar a festivals de tot 
l'Estat, França, Suïssa i Alema-
nya. Prèviament havien obert la 

Concerts
l Concert d’inici amb Ebri 
Knight, Banda Biruji i 
Pd Nanfu i Salasxic 
Dia i hora: Dissabte 25 (23.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Concert amb Miquel del 
Roig, Seguirem i Dj Fokas
#dillunsalsporcsquesoni
Dia i hora: Dilluns 27 (23.30 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Rock als Porks 4.0
amb Yellow Street Corner
Dia i hora: Dimarts 28 (23 h)

l Rock als Porks 4.0
amb Gyoza i Californicators.  
Tribut a Red Hot Chilli 
Peppers
Dia i hora: Dimarts 28 (24 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

altra aposta segura per animar la 
gresca blanca. 

Punxadiscos del berguedà
El colofó de la nit el posaran, com 
sempre, els dj, en aquesta ocasió 
Nanfu i Salasxic, arribats de Berga 
amb una proposta alternativa a la 
música de discoteca. Ferran Canu-
das i Joan Salas –coneguts com a 
Nangu i Salasxic- van començar a 
punxar per "evitar l'avanç de les 
tropes del Reguetó".   M.e.

Directe per als nostàlgics 
dels Red Hot Chilli Peppers
Els fans de Red Hot Chilli Peppers 
tenen una cita dimarts al Rock als 
Porks 4.0, que comptarà amb el 
grup Californicators, de tribut a la 
banda californiana de rock alter-

natiu. De fet, el repertori abarca 
tota la història dels Red Hot i n'imi-
ta, fins i tot, la posada en escena i 
vestuari dels de Los Angeles. Els 
Californicators són, però, quatre 

barcelonins que han tocat i toquen 
a altres bandes conegudes del país.

A més, compartiran escena-
ri amb Gyoza, una formació jove 
de pop rok stoner de Barcelona i 
Cabrils nascuda a finals de 2014 
i que graven el seu primer disc 
l'any següent.

Prèviament, els joves Yellow 
Street Corner obriran el festival. 

Els del Maresme ja van presentar el seu darrer disc 'Guerrilla!' al Musik N Viu

Si hi ha un rei d'enllaçar cançons, moltes himnes 
intergeneracionals del país, aquest és Miquel del Roig. 
La seva agilitat en el popurri de la cançó popular i les 
adaptacions d'èxits contemporanis internacionals al 
català serà demostrada novament a Granollers, gràcies 
a la invitació de la colla blanca. Aquest cantautot, com 
s'ha autodefinit, de l'Ametlla de Mar ha dut la guitarra 
a escenaris d'arreu del país. El 1993 publicava el seu 

primer disc, La farola, la farola, que prenia el títol del tema que el va fer popular. 
Gairebé 20 anys després editava un àlbum –el segon– amb les millors cançons 
de Miquel del Roig. Dilluns es podran sentir en directe a la plaça Perpinyà.

Miquel del Roig, el rei del 
popurri de la cançó popular

ROCK ALS PORKS 4.0 DURÀ ELS YELLOW STREEET CORNER, GYOZA I CALIFORNICATORS
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El mestissatge serà el protagonista 
dels escenaris blaus. Dilluns amb 
Beba Saoco i dimarts amb La Flor 
del Otro, dues de les propostes ac-
tuals amb més adeptes de l'estil.  

Bemba Saoco, hereu del grup 
9Son, portarà dilluns un so contun-
dent, que parteix de les músiques 
urbanes i de l'electrònica. Després 
de publicar l'any passat Crújelo, la 
crítica l'ha qualificat com la nova 
bomba mestissa de l'escena cata-
lana. Influïts clarament pels co-
lombians Bomba Estéreo, Bemba 
Saoco compta a la veu amb Carla 
Gordo i a la guitarra amb Marc 
Menéndez –conegut com a Dan-
tuvi–, i que molta gent coneix pel 
vídeo viral de la seva adaptació de 
Peret, Una lágrima cayó en Llarena. 

Egarencs amb ritme
Blaus també ha confiat amb un 
grup que ja va poder veure en di-
recte al darrer Musik N Viu. Els 
egarencs La Flor de l'Otro van 
oferir un directe potent, que ara 

la flOr del OtrO

Música blava  EL CONCERTS DELS GRUPS AMATEURS RESKATE I RESET IN MAY I LES SESSIONS DE DJ COMPLETEN EL SO DE LA GRESCA NOCTURNA DE LA COLLA

L'aposta blava pel mestissatge 
de Bemba Saoco i La Flor del Otro

LA FLOR DEL OTRO  El grup egarenc porta la rumba, l'ska, el rock i el reggae a la nit de dimarts

2017 el treball La Ciénaga, que es 
pot descarregar al seu web. 

Finalment, el so de les nits 
blaves es completarà amb disc-
jòqueis ja coneguts pels grano-
llerins, com dj Trabubu i Pd Bassa, 
així com amb el concert de grups 

l Concert de grups amateurs: 
Reskate i Reset in May 
Dia i hora: Dilluns 27 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Concert amb Bemba 
Saoco i Pd Bassa 
Dia i hora: Dilluns 27 (24.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Concert amb CatFolkin
Dia i hora: Dimarts 28 (23.45 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Concert amb La Flor 
del Otro i dj Trabubu
Dia i hora: Dimarts 28 (24 h)
Lloc: Plaça de l'Església
l Segon Blaus Sound  
System Festival
Dia i hora: Divendres 31
l Rise up Crew (17 h)
l Ital Skol (19 h)
l Galactical Placidians 
i Chalart58 (Dub live) (21 h) 
Lloc: Plaça del Peix

Es reedita el Blaus Sound System Festival
Blaus reeditarà el Blaus Sound 
System Festival, una proposta ini-
ciada l'any passat per apropar la 
música jamaicana a tota la família. 
Els primers en pujar a l'escenari 
seran els Rise up crew, una asso-
ciació de reggae que a la primera 
edició ja va escalfar la tarda a la 
plaça del Peix. Li prendran el re-
lleu els Ital Skol, un col·lectiu nas-
cut a Sarrià i dedicat a la difusió 
de la música d'arrel jamaicana.

Seguidament, l’escenari s’om-
plirà novament amb els Galactical 
Placidians, un grup de barcelo-
nins que l'any passat ja van portar 
el reggae, el dancehall, el roots, el 
rocksteady, l’ska i el dub al festi-
val blau. Galactical Placidians, un 
dels plats forts de la vetllada, està 
format per Claudi Cuxart, Charlio 
Casart, Guillem Gracia, Roger Vi-
llanueva, Kikinho Zudaire, Quim 
Simó i Guillem Simó.

Per tancar la nit pujarà a l’es-
cenari Chalart58 –l'alter ego de 
Gerard Casajús– amb una sessió 
de dub live amb músics en direc-
te, amb efectes als instruments i 
barreges de dub per transmetre 
l'energia del gènere al públic. 
Chalart58, com a percussionista, 
ha treballat a bandes com Radio 
Bemba i la Kinky Beat, així com 
ha col·laborat amb Fermin Mu-
guruza en moltes ocasions. 

repetiran per festa major. A ban-
da d'aportar els millors ritmes 
llatins –cúmbia, rumba–, d'ska, 
rock i reggae, La Flor del Otro els 
acompanya de lletres vinculades 
als drets de les dones. El grup, 
nascut fa cinc anys, va publicar el 

RISE UP CREW I GALACTICAL PLACIDIANS REPETEIXEN I S'HI ESTRENEN ITAL SKOL I CHARLAT58 Catfolkin torna a ser un convidat dels blaus, que l'any passat van quedar  
convençuts de la festa que porta el folk taverner de la banda vallesana, formada 
per Tito Álvarez (veu), Alberto González (acordió i veu), Carlos Sáez (baix i veu, 
Ernest Roca (bateria), Andrea Cárdenas (violí i veu), Pep Rubio (guitarra i veu) i 
Julia Gual (flauta i veu). El folk-rock festiu en català és l'ànima d'un concert, en el 
qual no faltaran els temes del seu darrer disc Que no s'aturi (Discmedi, 2018).
Catfolkin fa quatre anys que es va formar com a banda, i en aquest període han 
tingut temps de guanyar diversos reconeixements. El 2015 va ser el Premi Sant 
Jordi Fira de Músics de Cardedeu i el premi a la millor banda celta del concurs 
Wild Geese. El 2016 també van ser nomenats com a millor banda, en aquest cas 
en llengua catalana i al concurs de música de Badalona. I el 2017 van rebre el 
Premi Talent a la cançó amb La nostra Barcelona i el primer premi al VinebreSona, 
i van ser finalistes del concurs Sons de la Mediterrània.
El guardó més recent que han rebut ha estat a casa. A finals de juny, a l'inici de la 
festa major de Montmeló, l'Ajuntament va obsequiar Catfolkin amb el segell del 
municipi –el Mó– per la seva versió de La polca de Montmeló.

Els vallesans Catfolkin tornen 
amb el seu folk taverner

amateurs, que tindrà com a prota-
gonistes Reskate i Reset in may. 

Concerts
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La gira Semos los Mojinos Escozíos, 
los más grandes arribarà a l'esce-
nari gran de l'avinguda del Parc, 
com a cap de cartell, en el marc 
d'un programa basat sobretot en 
orquestres. Els molletans tornen 
al Vallès Oriental amb les cançons 
més populars de la seva trajectòria 
i 10 temes nous del seu darrer disc 
sota el braç, Maduritos y resultones, 
amb el qual l'any passat celebra-
ven els 20 anys dalt dels escenaris 
de tot l'Estat.

Mojinos Escozíos, format per 
tres sevillans i dos barcelonins, va 
sorgir l’any 1994, després que els 
cinc components es coneguessin al 
bar Pirata de Mollet del Vallès –un 
dels bastions dels heavys de l'èpo-
ca a la comarca–. El seu estil sem-
pre ha estat marcat per la influ-
ència de grups com AC/DC i Deep 
Purple, amb un estil que barreja 
hard-rock i heavy metal, acompa-
nyat per les seves lletres de caire 
humorístic, i a la vegada que críti-
ques amb la societat.

Els inicis a la comarca
La formació, que fa anys que ar-
rossega un públic nombrós, va co-
mençar a assajar, però, a la comar-
ca, concretament en un centre cívic 
de Mollet i a actuar al Pub Darwin 
de Parets, que rebia queixes dels 

arxiu

Música a l’avinguda del Parc L'ORQUESTRA DI-VERSIONES PROPOSARÀ ELS 'COVERS' MÉS BALLABLES PER A LA DARRERA NIT DE L'ESCENARI GRAN

Nit amb l'humor irreverent dels Mojinos

'LOS MÁS GRANDES'  Mojinos Escozíos en una actuació a la festa major de Mollet, el municipi on va néixer la banda

no es va publicar, ja que l’empresa 
va considerar que les lletres eren 
obscenes. Aquell mateix any van 
conèixer Toni Martínez, que acaba-
ria sent el seu mànager al cap d’un 
mes. Gràcies als seus contactes la 
banda va aconseguir arribar a tot 
l’Estat i va començar a tenir cert 
reconeixement.

Anys després van publicar el 
seu primer disc, Mojinos Escozíos 

(1996) i, més tard, la seva consa-
gració, Las margaritas son flores 
del campo (2001), del qual van 
arribar a vendre més de 150.000 
còpies i els va convertir en un dels 
grups de rock més importants a 
escala estatal. Set anys després, 
al cap d’un mes de la publicació 
d’un nou disc, la banda va haver 

veïns pel soroll dels concerts. Fins 
i tot, una nit que es van queixar a la 
Guàrdia Civil, els Mojinos van ha-
ver de suspendre una actuació ja 
començada. Poc després, el festival 
de Mollet Ja era hora! va donar-los 
a conèixer arreu del Vallès Oriental 
i el productor Esteve Coll va deci-
dir oferir-los de gravar una ma-
queta per la discogràfica Horus. No 
obstant això, el seu primer treball 

l Concert amb Mojinos 
Escozíos i dj Hans 
Dia i hora: Dijous 30 (01 h)

l Festa Flaixbac. 
Va parir tour 2018
Dia i hora: Divendres 31 (01 h)

l Orquestra Di-Versiones 
i dj JouTM
Dia i hora: Dissabte 1 (01 h)
Lloc: Avinguda del Parc

L’espectacle de Ràdio Flaixbac Va parir tour 2018 amenitzarà la nit de 
divendres a l'avinguda del Parc. Com sempre, comptarà amb la presència 
de Carles Pérez, presentador del matinal El matí i la mare que el va parir, el 
Gran Germán, Dídac Tomàs i Andreu Presas.

El muntatge començarà a la 1 h de la nit i durant unes quatre hores, en 
què s’alternaran espectacles d’humor amb el llançament de marxandatge, 
pirotècnia, mapping, visuals i confeti, amb l’objectiu de generar bon rotllo i 
fer ballar tothom que s'hi apropi.

El Va Parir Tour s’està convertint en un espectacle musical habitual  
durant les nits joves de les festes majors, i Granollers també s'hi suma.

Divendres arriba el 'va parir tour'

d’afrontar la pèrdua del seu màna-
ger, Toni Martínez.

El bon humor i l'actitud irre-
verent del seu cantant, El Sevilla, 
sempre ha estat present als esce-
naris i de ben segur que atreurà 
molt públic a l'avinguda del Parc, 
uns seguidors que podran recor-
dar alguns dels temes més cone-
guts, com Mi jefe i Soy guay, que 
s’han convertit en autèntics him-
nes del Mojinos Escozíos, que no 
aterren a Granollers des de 2016, 
quan van començar la gira del disc 
Semos unos máquinas a la sala 
2046.   Montse eras

De la "pitjor orquestra de
versions" a la més popular
L'Orquestra Di-versiones s'ha au-
topresentat sovint com la "pitjor 
banda de versions de la història". 
Però, en realitat, en pocs anys s'ha  
guanyat el públic i s'ha convertit en 
una de les bandes més populars de 

les festes d'arreu. Com moltes grans 
idees, la Di-versiones neix en una 
terrassa d'estiu d'un bar de costa 
de l'Empordà, tot fent unes tapes i 
unes canyes. Allà una banda d'es-
bojarrats decideix pujar a l'escenari 

amb una màquina de fer cançons 
de l'estiu, de la manera més perso-
nal i desacomplexada. Di-versiones 
aportaran a l'avinguda del Parc una 
sèrie de ritmes desenfadats i una 
mena de karaoke popular, amb bar-
reja de les millors cançons de ràdio 
fòrmula dels últims anys i clàssics 
dels 60, 70 i 80, com Raphael, Euro-
pe i Julio Iglesias. Prepareu-vos per 
riure i ballar! 

Concerts
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La plaça de les Hortes recupera-
rà com cada any l'ambient dels 
antics envelats amb una decoració 
retro que s'estrenava l'any passat. 
Així, és novament l'espai de balls 
més tranquils –orquestres, hava-
neres i cobles– i, enguany, també 
l'escenari d'un dels mites de la 
cançó balear, Tomeu Penya.

El mallorquí arriba a Granollers 
amb 50 cançons, un recopitalori 
retrospectiu amb 3 CD que va pu-
blicar l'any passat. Bartomeu Ni-
colau Morlà –nom real de Tomeu 
Penya– es va iniciar en la música 
als 80 amb diversos grups de rock. 
Després de voltar per mig Euro-
pa va tornar a l'illa, i el desembre 
del 1982, amb l'ajuda de Joan Bi-
biloni i el finançament d'un grup 
d'amics, va gravar un LP amb els 
seus darrers treballs Càrritx i ro-
ses, que el va fer famós a Mallorca. 
Aquí va començar l'èxit de Tomeu 
Penya, que amb el tercer disc i la 
cançó Mallorquins i catalans es va 
donar a conèixer també al prin-
cipat. Després han seguit molts 
àlbums i temes que l'han fet cada 

via sOna

Balls tranquils  ÉS L'ESPAI PER A L'AMBIENT CLÀSSIC D'ENVELAT PER A LA MÚSICA DE TOTS ELS TEMPS

El mallorquí Tomeu Penya encapçala 
els directes de la plaça de les Hortes

TOMEU PENYA El mallorquí va publicar el 2017 un recopilatori de 50 cançons

totes les generacions fins ben en-
trada la nit. Belle Epoque és una 
formació tarragonina amb una 
àmplia trajectòria dalt dels esce-
naris, que trepitgen des de l’any 
1994. Fundada pel saxofonista 
i cantants Toni Jiménez, la Belle 
Epoque ofereix un recital elegant 
i diferent.

Dissabte serà el torn de la Cobla 

cop més conegut, com Illes dins un 
riu, Plou i El dimoni dins jo, que 
sense dubte es podran sentir a les 
Hortes.

Belle Epoque
Dissabte, una coneguda dels balls 
a la plaça de les Hortes, l’Orques-
tra Belle Epoque, hi tornarà per 
oferir un concert que farà ballar 

l Orquestra Belle Epoque 
Dia i hora: Dijous 30 (23 h)
l Cantada d’havaneres 
amb Mar i Vent
Hi haurà rom cremat
Dia i hora: Divendres 31 (19.30 h)
l Concert de Tomeu Penya
Dia i hora: Divendres 31 (23.30 h)
Lloc: Plaça de les Hortes
l Ballada de sardanes amb 
la Cobla Orquestra Rosaleda
Dia i hora: Dissabte 1 (17.30 h)
Lloc: Plaça de l’Església
l Concert amb l'Orquestra 
Rosaleda
Dia i hora: Dissabte 1 (19.30 h)
l Ball amb la Rosaleda
Dia i hora: Dissabte 1 (23 h)
Lloc: Plaça de les Hortes

La veterana Orquestra Rosaleda 
s'encarrega del tradicional triplet
Dissabte, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista de Grano-
llers, la plaça de les Hortes un con-
cert i un ball a càrrec de la vete-
rana Orquestra Rosaleda, amb 70 
anys de trajectòria. De fet, aquesta 
cobla orquestra serà l'encarrega-

da del tradicional triplet de dis-
sabte, que arrenca abans amb la 
ballada de sardanes de la tarda a 
la plaça de l'Església.

Conscient del pes de la sardana 
a les festes majors del país, la Ro-
saleda sonarà a ritme de flabiol, 

tenora i tibles per posar la música 
a les rotllanes de la cèntrica plaça.

El triplet continuarà a la plaça 
de les Hortes, primer, amb un re-
pertori de concert amb swings, 
boleros, pasdobles, valsos i altres 
peces clàssiques de tots els temps, 

així com cançó catalana, i segon, 
amb el ball de gala a la nit amb un 
repertori variat per a fer moure 
dels més joves als que són tan ve-
terans com l'orquestra, fundada a 
Sallent (el Bages) el 1945.

Actualment, la formació compta 
amb tres veus –Eva Romero, Laia 
Batlles i Francesc Díaz–, trompe-
tes, guitarres, violins, trombons, 
fiscorns, saxos, clarinets, tenora, 
tible, bateria, baix, contrabaix  i 
piano. 

La plaça de les Hortes també 
acollirà les tradicionals hava-
neres amb rom cremat de di-
vendres, que en aquesta ocasió 
aniran a càrrec de Mar i Vent, 
amb un àmplia trajectòria des 
de 1995. Fundat al barri d'Hor-
ta de Barcelona per cinc amics 
provinents del cant coral, va gra-
var el seu primer disc el 1999, 
amb el qual va obtenir el segon 
premi en l'apartat d'Havaneres 
Inèdites –per Luna llena– del 
festival de Mayorga del Cam-
po (Valladolid). El grup ha anat 
canviant de components i actu-
alment, compta amb els tenors 
Toni Cruz i Enric Bartra, el baix 
Toni Belmonte, el baríton i gui-
tarra Albert Isanta, i l'acordió i 
direcció musical de Mònic Solà.

Mar i Vent oferirà 
la vetllada marinera 
amb rom cremat

HAVANERES

Dimecres (23 h), el Casino Club 
del Ritme encetarà les activitats 
diàries amb motiu de la festa 
major. L’arrencada, com ja és 
tradició, es farà a ritme de sal-
sa. Seguidament, dijous, serà el 
moment per recordar la música 
de la dècada dels 80, amb Jose 
Resina, dj del Sheila, i Mariano, dj 
de l’HH. La gresca al Casino con-
tinuarà divendres amb el Ball del 
Fanalet amb David Magen, i dis-
sabte amb country. Tots els balls 
seran a les 23 h i el preu de l’en-
trada és de 3 euros (per als socis, 
gratuït) i 7 el dia del country. 
Finalment, diumenge (19 h) la 
festa es tancarà amb un ball ame-
nitzat pel Duo Tucan (10 euros).

El Casino s'omple 
de salsa, country 
i música dels 80

MÉS MÚSICA

Orquestra Rosaleda, que animarà 
la nit a la plaça [més informació a 
la notícia adjunta].   M.e.

Concerts
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“És només rock’n’roll, però 
m’agrada”, canten els Rolling 
Stones. De ben segur que tots i 
cadascun dels components de The 
Finikito$ comparteix aquesta ma-
teixa filosofia. 

La banda granollerina està inte-
grada per músics veterans, alguns 
amb un llarg i fructífer historial. Fa 
un any i mig es van reunir per fer 
plegats allò que més els agrada: 
rock d’esperit clàssic i atemporal.

La nit del dimecres a El Mirallet 
(21.30 h) serà una bona ocasió per 
tornar a comprovar-ho perquè 
pujaran dalt de l’escenari en el pe-
núltim concert del Miramecres, el 
ja tradicional cicle de concerts en 
directe amb grups de la comarca 
que organitza des de fa una colla 
d’anys el restaurant. Una propos-
ta musical de luxe en el marc de la 

Festa Major de Blancs i Blaus.
L’ànima del sextet és el guitar-

rista Lluís Callejón i completen la 
formació Rafa Baró Xec (guitarra 
i veus), David Casamiquela (veu), 
Carlos Jiménez Cume (baix) i Ar-
mand Parellada (bateria, percus-
sió i veus). La darrera incorpora-
ció ha estat la del teclista Adrià 
Arenas.

Un altre músic dels anys 60, 
Frank Zappa, deia amb sorne-
gueria: “estem en això pels ca-
lers”. Malgrat el seu nom de guer-
ra, aquest no és pas el cas de The 
Finikito$. El que va començar com 
un divertiment entre amics, sen-
se expectatives pel simple fet de 
gaudir, ha anat prenent volada i 
la colla ha acabat dins un estudi 
d’enregistrament.

Les confessades influències mu-

jOrdi ribó
Més música  BANDES DE DIVERSOS ESTILS PRENDRAN ELS CARRERS DURANT LA DESENA DE DIES DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS

Llarga trajectòria, 
disc primerenc

THE FINIKITO$  La banda granollerina es va tornar a reunir l'any passat

Setembre, per 
acomiadar l'agost
Els components de Setembre sem-
pre expliquen que van començar 
la casa per la teulada. A diferèn-
cia del que és habitual, no són un 
grup que ha fet un disc, sinó que 
van fer un disc que els va portar 
a ser un grup. Era l’any 2015 i 
aquell treball pop amb un marcat 
accent acústic el van titular Les 
hores trobades.

Aquest experiment es va trans-
formar en una aventura musical 
que ja ha donat un segon llarga 
durada, De feres i treves, un tre-
ball més coral, amb una sonori-
tat diferent i una especial atenció 
als arranjaments. És un disc que 

parla de la por i de la recerca de 
la llibertat i que, en certa manera, 
estableix paral·lelismes amb la si-
tuació actual que viu el país.

El grup granollerí farà seva la pla-
ça de l’Església el dijous 30 a partir 
de les 23 h, on segurament inter-
pretaran alguns dels seus temes 
més coneguts, com Bitllet d'anada, 
23 d’abril, Seguir o marxar i Julieta. 

Serà una nova compareixença a 
la seva ciutat després de l’actuació 
del març de l’any passat a la Nau 
B1, on van obrir pel grup Gossos. 
El 2016 Setembre també van te-
lonejar Lax'n'Busto en el seu con-
cert de final de gira.   

sicals dels membres d'aquest sex-
tet ja deixen entreveure per on van 
els trets de la seva proposta: Prin-
ce, Eric Clapton, Tom Petty, Carlos 
Santana, The Who, King Crimson, 
Jaco Pastorius…

Èxit del darrer bolo
La darrera actuació del grup va ser 
al juliol, a l’espai cultural i gastro-
nòmic Tarambana de Cardedeu, 
on van presentar les set cançons 

PRESENTA EL SEU SEGON TREBALL A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

cantades en anglès que conformen 
el seu primer disc, titulat Watch 
Out i que es posarà en circulació 
ben aviat. A Granollers reincidiran 

El grup de rock local The Finikito$ 
estrenen el seu treball de debut a casa

en aquest repertori i segurament 
també caurà alguna sorpreseta. 
Definitivament, els vells rockers 
no moren mai.    carles riobó



dj, 23 agost 2018 25PUBLICITAT



dj, 23 agost 201826 FESTA MAJOR

PER FESTA MAJOR,
ENTREPANS DE SENYOR!
S’acosta la festa major de Granollers: 
festa, sarau, disbauxa, celebracions i 
bons aliments! Al restaurant La Sajoli-
da volem que la festa no s’aturi i us ho 
posem fàcil pel que fa a la teca. Del 27 
d’agost a l’1 de setembre obrirem als 
migdies amb un menú diari i especi-
al per al dissabte, i també als vespres 
canviant els plats de carta que sem-
pre oferim a les nits amb una bona 
selecció d’entrepans bons. Les nits de 
festa major, de dimecres a dissabte, 
el restaurant presenta uns entrepans 
festius i dinàmics per sopar, i lleugers, 
com el Correaigua o el Correfoc, i els 
més potents i atapeïts, com el Blanc 
i el Blau o l’enèrgic de festa major, el 
més complet. També, per a qui no 
menja gaire o per a la canalla sempre 
hi ha els entrepans bàsics de fuet, for-
matge o pernil dolç. 
Sigueu feliços, alimenteu-vos bé i 
bona festa major! Us hi esperem.

NO T’HO PERDIS!

RESTAURANT LA SAJOLIDA
C. Sant Josep, 16. 08401 Granollers
93 153 87 89 www.lasajolida.cat
Obert de dl a ds. Esmorzars i dinars

RESTAURANT

Quim Masferrer ha llençat el dard 
sobre el mapa… i aquest cop ha 
caigut a Granollers. Un cop finalit-
zada la temporada del programa 
de televisió El foraster, el popular 
actor i presentador torna a fer les 
maletes i aquest cop es passeja pel 
país amb un espectacle en forma 
de monòleg en directe.

Durant anys, dècades, segles, 
hem aplaudit actors, actrius, dra-
matúrgies, escenografies, direc-
tors... però Masferrer creu que s’ha 
oblidat una peça clau del teatre: el 
públic.

Per això, planteja aquest muntat-
ge com un volgut homenatge a l’au-
diència. Un xou de més d’una hora 
d’improvisació sense guió, únic i 
impossible de repetir, perquè el 
públic n’és el protagonista i aquest 

teatre de Guerrilla

Arts escèniques EL PARC TORRAS VILLÀ REBRÀ TRES PROPOSTES DE MONÒLEG I CIRC A L'AIRE LLIURE

"Sou molt bona gent"

QUIM MASFERRER  El 'foraster' arriba divendres a Granollers

l Bona gent amb Quim 
Masferrer
Dia i hora: Divendres 31 (23 h)
Lloc: Parc Torras Villà
[més espectacles a la pàgina 28]

l Don Pasquale, amb l'Aula 
Lírica de Granollers
Dia i hora: Diumenge 2 (19 h)
Preu: 18 euros (escenagran.cat)
Lloc: Centre Cultural

territori. La de Quim Masferrer 
serà una gira estiuenca ben atapeï-
da, amb actuacions per tota la geo-
grafia catalana.

És un interludi abans que aquesta 
tardor agafi el micròfon, arrenqui la 
furgoneta de color carbassa i torni 
a la carretera amb una nova tempo-
rada d’El foraster, la sisena. De mo-
ment aquest programa líder d’au-
diència ja acumula més de 30.000 
quilòmetres i ha visitat més d’una 
seixantena de poblacions.  c.r.

Espectacles

és diferent cada nit. Un protagonis-
ta, o més ben dit: molts protagonis-
tes, que donen forma a l’argument 
d’aquesta experiència coral. Així 
doncs, els papers s’intercanvien i, 
per una vegada, Masferrer esdevé 
l’espectador del seu públic.

Un espectacle ple de veritat
Bona gent destil·la els mateixos 
ingredients que el programa tele-
visiu en el qual s’inspira: humor, 
honestedat, sensibilitat, picardia i 
empatia vers la gent. Sense supe-
rioritat. Perquè Quim Masferrer no 
se’n riu de la gent, sinó amb la gent.

L’espectacle va començar a cami-
nar a mitjans de març i des d’ales-
hores s’està multiplicant arreu del 

Aquest any els amants dels espectacles escènics i dels concerts en sales 
hauran trobat una absència notòria. Ni el Teatre Auditori, ni la Nau B1 o 
el Llevant Teatre programen durant la Festa Major, probablement perquè 

aquests dies s’acostumen a viure més al carrer i aquest fet es traslluïa en 
els índexs d'assistència. Tot i això, el programa presenta tres propostes 
nocturnes a l’escenari a l’aire lliure del parc Torras Villà.

El popular actor i presentador Quim Masferrer protagonitza 
un monòleg transformat en espectador del seu propi públic

Sàtira de la mà de l'Aula Lírica
Si hi ha un espectacle que no falla mai per festa major, aquest és l’ac-
tuació de l’Associació Musical Aula Lírica. Des que aquesta entitat va 
crear-se l’any 1987 no han faltat a la seva cita amb els amants de les so-
noritats clàssiques, presentant sarsueles o bé concerts lírics. En aques-
ta ocasió duen a escena Don Pasquale, l’opera buffa en tres actes de Gae-
tano Donizetti i Giovanni Ruffini ambientada a la Roma del segle XIX.

Els principals papers d’aquest embolic romàntic i sàtira de costums 
estan defensats per Xavi Fernández (Don Pasquale), el baríton Alberto 
Cazes (doctor Malatesta), el tenor Pedro Calavia (Ernesto) i la sopra-
no Alícia Ferrer (Norina), recolzats per l’orquestra i cor Aula Lírica.

Els melòmans gaudiran de les àries, serenates, duos i tercets 
d’aquesta obra, algunes de les quals reclamen un bon fraseig i habili-
tat vocal, amb aguts arriscats i canvis de registre. La direcció escènica 
va a càrrec d’Alberto Cazes, mentre que al capdavant de la companyia 
hi ha el veterà director musical Aníbal Gil.

DIUMENGE ES PORTARÀ A ESCENA 'DON PASQUALE'
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A banda del monòleg de Quim 
Masferrer, pensat per un públic 
adult, la programació al Parc 
Torras Villà s'ha ideat amb la 
intenció de donar resposta a les 
espectatives de diferents fran-
ges d'edat.

Així, el públic familiar pot optar 
per l’espectacle que es presenta 
dijous a la nit a l’amfiteatre del 
parc.

David Candelich i Jordi Mas, tos 
dos formats a l’escola de circ Ro-
gelio Rivel, es van conèixer a l’As-
sociació de les Arts del Circ Cro-
nopis de Mataró. Després d’haver 
fet algunes accions conjuntes van 
decidir crear la companyia de Circ 
Vermut i preparar el seu primer 
espectacle plegats. És així com va 
néixer Ni cap ni peus, estrenat a la 
Mostra d’Igualada el 2016 i pro-
gramat en festivals especialitzats 
com Clownia i Ple de Riure.

El públic de Granollers podrà 
riure amb aquest divertit xou en 
el qual dos personatges intenten 

circ vermut

Arts escèniques EL PARC TORRAS VILLÀ ES CONVERTEIX EN UN ESCENARI AMB MUNTATGES PER A PÚBLICS DE TOTES LES FRANGES D'EDAT

Espectacle sense 'Ni cap ni peus'

CANDELICH I MAS  Els dos artistes barregen tècniques de circ i clown

Espectacle de circ 
l Ni cap ni peus
Dia i hora: Dijous 20 (23 h)
l Hop Granollers
Dia i hora: Dissabte 1 (23 h)
Lloc: Centre Cultural

verticals amb cadires i acrobàcia.
Un xou fresc en què la comici-

tat és sempre present, a més d’un 
caire familiar completament agra-
dable perquè en gaudeixin tant els 
petits com els grans.

La sinopsi
A Ni cap ni peus dos personatges 
amb clau de circ i humor inten-
taran superar els entrebancs que 
ells mateixos es busquen amb 
accions quotidianes com pot ser 
seure en una cadira, penjar una 
jaqueta  o pintar un quadre.

Com que aquests dos personat-
ges decideixen capgirar tots els 
objecte, persones o animals que 
es trobin i fer-los servir a la seva 
manera, es veuen immersos en un 
món d'incongruències impossible 
de desxifrar. Cal anar-hi preparat 
per riure i quedar sorprès!  

Espectacles

sortir-se’n dels entrebancs que 
ells mateixos provoquen amb ac-
cions d’allò més quotidianes. L’hu-

La cia. Circ Vermut compta amb David Candelich i Jordi Mas, formats a l'escola Rivel

mor esbojarrat està servit.
Una proposta fresca, dinàmica i 

en clau de circ que combina mol-

tes disciplines clàssiques:  la ma-
nipulació d’objectes, els malabars, 
la perxa xinesa, la roda cyr o els 

Dissabte, la tercera proposta artística del parc Torras 
Villà és el festival de danses urbanes Hop Granollers, una 
proposta pensada per al públic jove, que combinarà el ball 
amb l'humor, gràcies a la presentació del clown Djammal. 
Hi actuaran Legacy Dance Company amb el duet One, la 
companyia Nouv@s amb la coreografia Djama, Aina & 
Arias amb A to A, Julien Rossin i Arias Fernández amb EFIL i 
Pulmón Beatbox per tancar la proposta.

El festival Hop és un projecte impulsat per l’associació El 
Generador, Art i Creació Cultural que des del 2011 fomenta 
la creació escènica contemporània de les danses urbanes.  
El Hop, trobades de danses urbanes, és també una  
plataforma d’investigació, creació, exhibició i difusió que 

els ballarins i les ballarines de les danses urbanes tenen 
com a punt de trobada per poder desenvolupar i exposar 
els seus treballs artístics.

Festival de danses urbanes per als joves
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Cada any, la revelació de la imatge 
de la festa és molt esperada, per-
què aquest és un element comuni-
catiu que determina un ampli ven-
tall d’aplicacions i de productes 
de marxandatge. És el rostre de la 
festa de portes enfora, i això sem-
pre provoca un encès debat entre 
partidaris i detractors.

Enguany l’elecció ha recaigut en 
el dissenyador de Santa Maria de 
Palautordera Jordi Oms, que co-
neix molt bé la festa granollerina: 
“Hi he vingut molts anys, i per 
això encara em fa més gràcia. I 
pel fet que és una festa que or-
ganitza la gent”, explica.

Mitja dotzena de versions
De la seva proposta se n’han fet 
mitja dotzena de variacions, però 
totes parteixen d’un mateix joc 
visual, basat en l’oposició: “Són 
dues cares enfrontades i repre-
senten la trobada amb l’altre. 
La festa major representa en 
part això, una ocasió per tro-

m.e.

La imatge  JORDI OMS, DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, HA ESTAT L'ENCARREGAT DEL DISSENY D'AQUESTA EDICIÓ

El cartell s'ha inspirat en la 
confrontació de personatges

PARTICIPATIU  Uns targetons permeten fer variacions de la imatge

bar-te amb l’altre, amb el dife-
rent de tu, i junts construir la 
festa. És una rivalitat festiva”.

El dissenyador ha emmarcat 
aquesta rivalitat entre Blancs i 

Blaus sobre el que considera que 
és l’element més significatiu de la 
festa: el mocador de les colles. Al 
seu interior s’hi incorporen els ros-
tres d’uns personatges que es po-
den identificar amb el correfoc, el 
correaigua, els rajolers… Cada car-
tell correspon a un model diferent.

L’execució també està molt medi-
tada i juga a favor del concepte. “És 
un traç molt marcat, molt gestu-
al, per remetre a l’expressivitat 
de la rauxa, de la festa. També en 
molts casos les línies trepitgen 
el text i és una manera de repre-
sentar els piques, les competici-
ons”, detalla el dissenyador.

El cartell té la peculiaritat que es 

pot girar i això reforça la idea de i 
propicia la intervenció de l’espec-
tador. També fa que resulti molt 
versàtil i que les aplicacions siguin 
molt diverses. Com assenyala Oms, 
“amb molt poc fer molt”.

Una de les principals virtuts 
d’aquest disseny és que està obert 
a la imaginació i a la creativitat, 
talment com una tela en blanc. 
Circulen targetons de mida postal 
que permeten que cadascú es dis-
senyi la seva versió particular, per 
exemple dibuixant una cara a cada 
cantonada i compartint el resultat 
a les xarxes socials. De manera 
que les variacions poden arribar a 
ser infinites…  carles riobó

m.e.

De Palautordera a Barcelona
El dissenyador triat enguany per a la imatge de la festa és de Palautordera 
però viu a Barcelona. Aquest freelance es dedica al disseny editorial i a la 
direcció d'art. Va formar part del col·lectiu Tropèl Il·lustració, que l'estiu de 
2013 va recórrer la Costa Brava en bicicleta i un carro de fusta amb còpies 
de les seves publicacions per repartir i "apropar la feina a la gent".

CANVIANT  Algunes de les variacions que proposa Oms amb la imatge blanc i blava de fons
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Des de fa quatre anys la festa ma-
jor té una rèplica virtual a Inter-
net. Els responsables de l’Arxiu 
d’Imatges de l’Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr) aprofiten 
aquestes dates per crear galeries 
fotogràfiques del seu fons, relacio-
nades amb la festa local.

En anys anteriors han rescatat 
imatges dels Diables, el concurs 
de rajolers i la cercavila d’inici, i 
en aquesta ocasió han preparat 
un recull amb més d’un centenar 
d’instantànies que retraten els di-
versos pregoners que ha tingut la 
Festa Major de Blancs i Blaus. 

Aquest recorregut visual s’inicia 
el 1983, amb una imatge del pri-
mer pregoner, l'alcalde de Vilano-
va i la Geltrú Jaume Casanovas, i 
arriba fins al 2004, l’any en el qual 
els arxius digitals van començar a 
desplaçar de forma massiva a les 
fotografies en suport de paper.

La selecció es pot contemplar 
fins a través del web arxiufotogra-
fic.granollers.cat/fotoweb/Grid.fwx.

Com apunta Carme Pérez, res-
ponsable de l’Arxiu d’Imatges, 
aquesta és “una manera d’anar 
alimentant aquest portal i donar 
a conèixer fotografies provinents 
del fons. Arran d’això poden ve-
nir altres consultes i també s’afa-
voreixen les donacions”.

Aquesta exposició virtual se 
suma a la quarantena de galeries 
que ja estan a disposició, “coinci-
dint amb esdeveniments desta-
cats a la ciutat o recordant efe-
mèrides importants”.

En aquest índex es poden trobar 
temes molt variats, com el mercat 
del dijous, la Fira i Festes de l’As-
censió, el Carnaval, els inicis del 
futbol, l’handbol i del bàsquet a 
la ciutat, el Granollers de la Tran-
sició o descobrir edificis, escoles, 
espais esportius, capelles, establi-

autOr descOneGut / amGr

Records digitals  L'ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS CREA UNA GALERIA FOTOGRÀFICA DEDICADA ALS REPTES DE LA FESTA

Pregonant la festa

1983 L'alcalde de Vilanova i la Geltrú va ser el primer pregoner de FM de BiB

ments comercials, cinemes i bars 
ja desapareguts.

Aquesta iniciativa se suma a 
d’altres, com les exposicions a la 
planta baixa de l’Ajuntament que 
il·lustren destacats episodis de la 
història local, o Les tertúlies de l’Ar-
xiu, un cicle de trobades obertes a 
la participació ciutadana que es va 
encetar el 2013 amb l’objectiu de 
recuperar la memòria històrica de 
la ciutat a partir del testimoni de 
les persones que expliquen les se-
ves vivències i records

El ressò és positiu, perquè segons 
el darrer balanç, les exposicions de 
l'Arxiu del 2018 ja han doblat amb 
escreix el nombre de visites rebu-
des l'any anterior, fins al juny. En 
concret, durant el primer semestre 
de 2018 s’han comptabilitzat més 
de 1.300 visites. L’objectiu de tot 
plegat és el de difondre la tasca de 
l’AMGr i el seu fons. i c.r.

pere cOrnellas / amGr

1996 L'actor Dr Soler, que va ser pregoner blau, arribava amb un descapotable

antOni alcalde / amGr

1992 L'actriu Lloll Bertran participa a la cercavila dalt d'un carruatge

AQUEST ÉS EL MARCADOR 
DE LES COMPETICIONS DELS 34 
anys de juguesca de Blancs i Blaus. 
Els blancs van escurçar l’avantatge 
blau durant tres anys amb tres 
victòria consecutives, però a la darre-
ra edició els blaus tornaven  
a imposar-se en la juguesca entre els 
dos bàndols festius. Les dues colles, 
doncs, han demostrat el  
seu potencial i arriben preparades 
per afrontar el nou repte. La  
guanyadora de l'any passat, la colla 
blava serà l'encarregada d'obrir el 
repte (diumenge,a les 19 h), així  
com de triar el pregoner, que dijous 
(19 h) es podrà sentir a la Porxada.

16-18
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AJUDES NATURALS 
PER DEIXAR DE FUMAR 

SENSE ANSIETAT
El llevat de cervesa i el germen de blat, així 
com els comprimits d’algues, contenen 
nutrients (incloses les vitamines del grup 
B essencials per al sistema nerviós) que 
poden ajudar a deixar el tabac. Resulta 
especialment útil prendre alga klamath, ja 
que és rica en feniletilamina, un aminoàcid 
que potencia les transmissions neuronals 
vinculades al pensament positiu. També 
resulta adequat prendre un suplement de 
triptòfan, que ajuda a modular els estats 
d’ansietat habituals en els períodes de 
deshabituació. 

Les infusions o suplements a base de 
plantes medicinals com passionera, flor 
de taronger o til·la i valeriana poden re-
duir l’ansietat que genera canviar d’hà-
bits. Mixtract Erbalaclm, una combinació 
d’aquestes plantes en versió bio en forma 
d’extracte, resulta especialment eficaç.

A més, el safrà i la whitania són tam-
bé bons moduladors de l’estat d’ànim i es 
poden prendre combinats en les càpsu-
les Positive. La whitania és tonificant (no 
estimulant) i el safrà resulta beneficiós en 
alteracions de l’estat d’ànim.

Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46
SANTIVERI GRANOLLERS C.Roger de Flor, 75

ASSESSORAMENT NATURAL

Podeu adreçar les
vostres consultes a:

somgranollers.cat/opinions  

icrosoft anunciava 
la primera versió 
de Windows (Win-
dows 1.0) mentre el 

PC d’IBM seguia fent-se lloc dins 
els despatxos i les llars. L’any que 
vam veure néixer TV3 i que vam 
sentir parlar per primer cop ca-
talà a Dallas, una temuda i revolu-
cionària andròmina entrava amb 
força dins el mercat per arraconar 
vinils i radiocassets: El CD! El món 
canviava, i Granollers amb ell!

Quan la Movida Madrileña co-
mençava a acomiadar-se, deixant 
darrere seu tota una estela de mo-
dernitat no exempta de crítica i 
reivindicació social, una autèntica 
moguda sacsejava Granollers.

Aquell estiu del 83 era l’època de 
Fama. Al cinema s’estrenava Flash- 
dance i a la ràdio sonaven grans 
èxits com la Dolce Vita, Cada loco 
con su tema o El Rock de una noche 
de verano. Amb tot i això, a Grano-
llers es començava a gestar un nou 
producte cultural i festiu farcit de 
somnis i complicitats, amb música, 
dansa, teatre, gegants i capgrossos, 
rock&roll, rajolers, cinema a la fres-

ca i moltes històries compartides.
Què va dur un grup de joves vin-

guts del nord, del sud, de ciutat en-
dins o Congost enllà a reinventar 
l’eix vertebrador de l’esdeveniment 
festiu més important de l’any?

Doncs precisament això; la neces-
sitat d’innovar i expressar-se amb 
veu pròpia, la necessitat d’explorar 
noves possibilitats. Les ganes de ju-
gar, gaudir i compartir, amb l’habili-
tat de fer de la diferència una suma, 
i de la rivalitat, un acte festiu. Temps 
de canvi, transició i intercanvi.

Amb aquest nou esperit es va 
anar transformant l’antic envelat. 
S’hi van anar obrint finestres, les 
noves idees entraven i sortien, fins 
a veure com les seves parets de lona 
desapareixien. La ciutat sencera es 
convertia en un espai escènic únic, 
on pista de ball, zona de butaques 
i escenari es confonien. Granollers 
també esdevenia un autèntic apa-
rador cultural. Per endreçar tantes 
històries es van organitzar dues 
colles, tenyides amb dos colors.

Aquell estiu de 1983 va néixer 
la #FMdeBlancsiBlaus1.0.

La nostra FM és sentiment, emo-

MIREIA LÓPEZ 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament

M
El 1983 va ser un any de canvis

ceptat i compartit per totes i tots.
Colla Blanca i Colla Blava, lluiteu 

amb tot l’amor! Entitats, músics, ac-
tors, artistes, no sigueu tímids i se-
guiu omplint l’espai de moviment, 
talent i color! Patrocinadors i col-
laboradors, amb vosaltres creem 
sinergies, multipliquem resultats i 
intensifiquem l’atractiu de la ciutat. 
Tècnics i treballadors de la casa, els 
aliats indispensables per a una fes-
ta de tal magnitud! Granollerins/es 
i visitants… Deixeu-vos emportar i 
gaudiu la festa! Tots els esforços su-
men i són necessaris. Moltíssimes 
gràcies a totes i a tots!

Aquest 2018 tornarem a acomia-
dar l’estiu sense nostàlgia, i ompli-
rem de nou places, parcs i carrers 
amb més de 200 actes per a tots 
els públics i tots els gustos. En breu 
rebreu a casa el programa i La Pe-
dra de l’Encant.[…] Benvinguts a la 
#FMBiB35.0! Canteu, balleu, gau-
diu i guimbeu ben fort!

ció, inclusió, creativitat, seducció, 
atreviment, respecte, diversitat, 
acollida, generositat i ànima col-
lectiva més enllà del repte festiu. 
La FM de BiB és única i té tots els 
ingredients essencials per marcar 
tendència. Per això no ens ha d’es-
tranyar que operi com una mena 
d’influencer per a altres ciutats 
que aposten per un model de FM 
moderna i de nova tradició!

És una festa participada, que 
s’analitza, s’observa i s’actualitza, 
que s’inventa i reinventa, any rere 
any. Les ganes de festa sempre són 
les mateixes, i la manera de viure-la 
canvia perquè el món avança i la 
ciutat es mou! Enguany celebrem la 
35a versió en plena era digital, amb 
la mateixa il·lusió que vam viure la 
primera en plena era analògica!

El nou mapa festiu reconeix la 
tradició, viu amb intensitat el pre-
sent i projecta amb mirada llarga 
el seu futur. Un model de festa 
potent i innovador, treballat entre 
tots perquè tothom gaudeixi: fem 
per als altres el que volem per a 
nosalltres mateixos! Un autèntic 
projecte de ciutat, plenament ac-
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Del 25 d'agost fins al 2 de setembre Espectacle
d'aigua

Espectacle
de foc

Acte de foc
participatiu

Espectacle de 
competició

Espectacle 
infantil

     DISSABTE 25

9 h | Pl. de la Porxada
Caminada per anar escalfant
la festa: merece la pierna!
Org.: Blaus - Amics de Ponent

10 h | Parc de Torras Villà
Canalla blava. Acte conjunt  
de les colles infantils de Blaus
Org.: Blaus

10 h | Parc de Torras Villà
Torneig de rugbi platja
Categories sub-14 i sub-16
Org.: Blancs

11 h | C. d’Anselm Clavé
La minicorda
Competició amb la corda blava
Fins a 12 anys. Cal portar guants
i calçat esportiu
Org.: Blaus - La Corda Blava

11 h | Pl. de les Olles
Esmorzar potent amb els de 
Ponent
Vine a esmorzar per començar amb 
força la Festa Major. Preu: 3,5 €
Org.: Blaus - Amics de Ponent

11 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Taller de castells 
Fes pinya amb nosaltres!
Org.: Xics

12 h | Parc de Torras Villà
We love cercavila
Org.: Blaus

15 h | Parc de Torras Villà
Torneig de rugbi platja
Org.: Blancs

16 h | C. d’Anselm Clavé,
alçada pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera infantil. 
Edat: fins a 18 anys. Porta banyador
Org.: Blancs - Correaigua

16.30 h | Pl. de la Corona
Tercera Trobada Infernal:
mostra de bestiari de foc
i plantada de bèsties
Org.: Blaus - Gralla de Foc

17 h | Parc de Ponent
Sigues capgròs i vine a  
remullar-te amb la Granota! 
Activitats per franges d’edat
d’entre 1 i 12 anys
Org.: Drac de Granollers

17 h | Pl. de l’Església
WolfBusters. Llop o caçador? Joc 
de rol. A partir de 18 anys. Inscrip-
cions a  www.blausdegranollers.
cat/wolfbusters
Org.: Blaus - Blautònics

18 h | Pl. del Peix
Batega infantil
Activitats familiars amb musical
Org.: Blancs - Batek

18 h | C. d’Anselm Clavé,
alçada pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera.
Edat: més de 18 anys. Porta banyador
Org.: Blancs - Correaigua

18 h | Plaça de l’Església
Insert coin. Reviu els jocs dels 80
Org.: Blaus - Blaus 360

19 h | Alliance Française (Corró, 22)
Inauguració de l’exposició

“30 anys del ball de Giravoltes”
Fins al 30 de setembre, de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h
Org.: Amics dels Gegants
i Capgrossos de Granollers

19 h | Pl. de les Olles
El teu quiosc de referència
Presentació de la festa i del lot
Els 80 seran sempre nostres!
Preu lot: 2 € (edició limitada)
Org.: Blaus

19 h | Casino
III Exhibició d’Habilitats Canines
Aportació voluntària (mínim, 1 €)
Org.: Casino Club de Ritme

20 h | C. de Corró. Exterior Tarafa 
FIMAC o plomo ¡Ay cuate! ¡Ya 
empieza el FIMAC, wey!
Org.: Blancs - FIMAC

20 h | Pl. del Peix
Batega
El Batek s’accelera… Posa’t al
costat de l’altaveu i disfruta d’una
sessió de música dub al trance!
Rialles Sound System amb música
dub, raggatek
Org: Blancs - Batek

20.30 h | Pl. de la Corona
III Trobada Infernal: mostra de 
bestiari de foc i cercavila de foc
Org.: Blaus - Gralla de Foc

20.30 h | Pl. de la Porxada
Festival Meeting Point:
Clandestí de swing
Espai on trobaràs tota la 
informació del Festival 
SenseCap_ i on podràs ballar 

a ritme de swing!
Org.: Blancs

21 h | Cantonada Fonda Europa
Presentació del joc: Les 7 boles 
del Drac.Qui tingui les set boles del 
Drac podrà demanar un desig. En
Freezer les vol per boicotejar la 
festa. Ajudeu el Drac a trobar-les!
Org.: Drac de Granollers

21.30 h | Pl. de l’Església
III Trobada Infernal.
Mostra de bestiari de foc
i lluïment final. Vine a celebrar el 
25è aniversari de la Gralla de Foc!
Org.: Blaus - Gralla de Foc

22 h | Pl. de la Porxada
Guapes en sèrie.  
Capítol 1: La cremada
Org.: Blancs - Guapes

23 h | Pl. de Perpinyà
Como mola la gramola!
Blaus jukebox party
Org.: Blaus - ProyectoX

23.30 h | Pl. de la Porxada
Concert d’inici amb Ebri Knight, 
Banda Biruji i, en acabat, PD 
Nanfu i Salasxic
Org.: Blancs

    DIUMENGE 26

10 h | Pl. de la Porxada
Presentació de la nova  
gegantona: alucina pepinillos
Taller infantil i proves d’habilitat
amb els gegantons. 
Porta roba vella!
Org.: Blaus - Gegantons

Recorregut: de la pl. de la Porxada
a la pl. de l’Església

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del drac
(Difusió del 1r enigma)
Trobareu les instruccions a:
www.dracdegranollers.cat
Org.: Drac de Granollers

10 h | Pl. de la Corona
Pedalada popular i solidària
Recorregut: sortida i arribada
a la pl. de la Corona. Itinerari
urbà pels barris amb algunes  
sorpreses refrescants. Inscrip-
cions:  
10 h. Sortida: 10.30 h. Edat  
recomanada: a partir de 8 anys. 
Casc obligatori per als menors de 
16 anys. Org.: Granollers Pedala
Preu: 3 € (destinats a la Fundació
Josep Carreras)

10 h | Parc de Torras Villà
Bitlles catalanes
Vine i gaudeix d’un joc
tradicional, català i ben blau!
Org.: Blaus - Foteu-li Canya

11 h | Pl. de la Porxada
Masterclass de Bollywood
Org.: Blaus - Gegantons
Col·l.: Pura India

12.45 h | Pl. de l’Església
Holi Party: flipa en colores!
Venda de pigments durant tot
el matí. Veniu amb roba vella!
Org.: Blaus - Gegantons
Preu: 0.50 €

18.30 h | Pl. de la Porxada

Toc d’inici de la Festa Major
Org.: Blancs i Blaus

19 h | Pl. de la Corona
Cerimònia d’inici de festes.
Cercavila i lluïment dels
grups festius de les colles i,
en acabar, repte dels Blaus,
guanyadors de la Festa Major
2017, als Blancs
Org.: Comissió de la Festa Major

22 h | Pl. de la Porxada
#NoÉsExcusa: el Punt G
es destapa!

24 h | Pl. de la Porxada
Festa d’inici amb Blancs i Blaus
Bingo musical amb PD’s Svitlica
Tiquets limitats
Org.: Blancs i Blaus

    DILLUNS 27

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí: demasié pal body
Org.: Blaus - Yin-Yang Blaus

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del Drac  
(difusió del 2n enigma)
www.dracdegranollers.cat
Org.: Drac de Granollers

10 h | Hospital de Granollers
A la festa, deixa-t’hi la sang!
Campanya de donació de sang
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Org.: As. de Donants de Sang 

11 h | Pl. de la Corona
Jocs gegants. Vine a jugar
i esmorzaràs!
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Per a infants de 3 a 12 anys
Org.: Blancs - Caviar

16.30 h | Pl. de la Corona
Jocs gegants. Vine a jugar
i berenaràs! Entr 3 a 12 anys
Org.: Blancs - Caviar

17 h | Pl. de Perpinyà
Nimfafest. Activitats infantils per 
viure el festival i berenar
Org.: Blancs - Nimfes

18 h | Parc de Torras Villà
Gimcana esquilada
Ens ajudes a organitzar el XaiFest? 
T’hi atreveixes? Edat: més de 16 
anys. Porteu mòbil o tauleta amb 
càmera i connexió a Internet.
Inscripcions: 17.30 h
Org.: Blancs - Esquilats

18 h | Pl. de l’Església
Menjapilotes
Lluita amb Blancdàlics i  
aconsegueix el millor festival
Org.: Blancs - Blancdàlics

18 h | Pl. de Can Trullàs
Bàsquet 3x3
Org.: Blaus - Irreductibles

18.30 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Aprèn a jugar a Miau Guau
Galletas
Org.: Blaus - Club de Rol Menrood

19 h | Jardins del Ciclista
Racons menuts: festival de llums
Experimenta i diverteix-te. Per a 
infants de 0 a 8 anys. Venda de
 tiquets del Sopar menut 
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

19 h | Pl. del Peix
Comissaria blava
Vine a fer-te el teu DBI
(Document Blau d’Identitat)
Org.: Blaus - Blaucops

19 h | Pl. de la Porxada
Concert de grups amateurs:
Reskate i Reset in May
Org.: Blaus - Blaus Feuer

20 h | Parc de Torras Villà  
XaiFest. Gaudeix de la música en 
directe en un espai càlid i familiar!
Org.: Blancs - Esquilats

20 h | Parc de Torras Villà
L’afrotruck de l’Afrotarades
Festival! Vine a sopar al nostre 
food truck amb arròs amb fataia, 
abans i durant el concert
Org.: Blancs - Afrotarades

20.15 h | La Troca
Assaig especial. Per preparar 
l’actuació de  diumenge
Org.: Xics

20.30 h | Parc de Torras Villà
Festival Meeting Point: art en 
directe. Hi trobareu tota la  
informació del Festival SenseCap_. 
Creació d’un grafit mentre 
escoltem bona música
Org.: Blancs

21 h | Pl. de les Olles
ImproXou
El concurs més silly! No hi ha lloc
per a la vergonya. Equips de 4 
persones majors de 16 anys. 
Inscripcions a:
blausdegranollers.cat/improxou
Org.: Blaus - Blautònics

21 h | Pl. de la Caserna

La botifarra al forat. Sopa i canta 
amb La Portàtil FM i La Vella. Venda 
de tiquets: 18 h. Preu: 5 €
Org.: Blancs - La Vella

21 h | Pl. de Can Trullàs
Farruguita
Org.: Blaus - Guita de Blaus i Farras

21.30 h | Parc de Torras Villà
Dream Sound
Org.: Blancs - Dametes XL

21.30 h | Pl. de l’Església
Samblava
Org.: Blaus - Sambeiros do Rio
Congost

22.30 h | Pl. del Peix
Código blavo! Assalt a la comissaria!
Org.: Blaus - Blaucops i BlauPanthers

22.30 h | Pl. de Perpinyà
Concert amb Miquel del
Roig, Seguirem i, en acabat,
#dillunsalsporcsquesoni
DJ Fokas
Org.: Blancs

22.45 h | Pl. del Peix
BlauPanthers is Here. Nous sons: 
rap, hip-hop i dance hall
Org.: Blaus - BlauPanthers

23 h | Estació d’autobusos Sagalés
T-FIMAC. El millor ambient a ritme 
de T-Jove. Org.: Blancs - FIMAC

23 h | Parc de Torras Villà
Afrotarades Festival: concert amb 
Ngomez Nokass, DJ Dou i Dj Eli 
Kapowski Afrobeat
Org.: Blancs - Afrotarades

24 h | Pl. de la Porxada
Cremada de l’Ajuntament
Org.: Blaus – La Piula Blava

24.30 h | Pl. de la Porxada
Concert amb Bemba Saoco i, en 
acabat, PD Bassa
Org.: Blaus - Blaus Feuer

    DIMARTS 28

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí: demasié pal body
Org.: Blaus - Yin-Yang Blaus

10 h | Pl. del Peix
Racons menuts: festival d’art
Diverteix-te creant
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del Drac
(difusió del 3r enigma)
www.dracdegranollers.cat

10 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Vine a fer la Mitja!
Org.: Blancs - Caviar

12 h | Mercat de Sant Carles
Km FIMAC
Música i gastronomia al lloc més
emblemàtic de Granollers
Org.: Blancs - FIMAC

17 h | Parròquia de Sant Esteve
A la festa, deixa-t’hi la sang!
Campanya de donació de sang
Fins a les 22 h
Org.: As. de Donants de Sang

18 h | Pl. de la Corona
Cercavila infantil de Festa Major
Org.: Comissió de la Festa Major
Recorregut: pl. Corona, c. Anselm

Clavé, c. Sant Roc, pl. Porxada

18.30 h | Pl. de la Porxada
Lluïment dels elements festius
de la cercavila infantil
Org.: Comissió de la Festa Major

19 h | Pl. de Folch i Torres
Jocs de taula. Vine a jugar!
Tant se val l’edat que tinguis, 
tothom hi té cabuda
Org.: Blancs - Caviar

19.30 h | Pl. de Perpinyà
Festival Meeting Point: Bollywood
Hi trobaràs tota la informació del
Festival SenseCap_ i aprendràs a 
ballar com a les pel·lícules de
Bollywood. Org.: Blancs

20 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Combat de glosa (cant improvisat)
Vine a gaudir de l’enginy, l’humor i 
la picardia de glosadors
Org.: Blancs - Blancs d’Arrel

20 h | Pl. de Can Trullàs
Survival Zombie: si et toquen,
la cagaste Burt Lancaster!
Més grans de 14 anys.
Inscripcions dues hores abans
Org.: Blaus - Blaus Feuer

20.30 h | Plaça de Perpinyà
Rock als Porks 4.0 food truck
Vine a escalfar motors amb les
millors hamburgueses
Org.: Blancs

20.40 h | Pl. de la Caserna
La prèvia dels torets embolats
Sortida dels torets més petits de
la colla. Donem llum i escalfem la
plaça sense pirotècnia
Org.: Blaus - Torets

21 h | Plaça de la Porxada
Obrim el Pique de Gralles 2018 
amb el concert previ dels 
guanyadors de l’any passat, 
els Xics de Granollers
Org.: Blaus - Clave de Fro

21.15 h | Pl. de la Caserna
Sortida dels torets embolats
(bestiari festiu)
Menors de menys d’1,40 m
d’alçada, acompanyats d’un adult
Org.: Blaus - Torets

21.30 h | Pl. de les Olles
Guapes en sèrie. Capítol 2:
Sense Guapes, no hi ha festa
Org.: Blancs - Guapes

22 h | Plaça de la Porxada
Pique de Gralles 2018: si no
la portes, lo llevas clarinete!
Org.: Blaus - Clave de Fro

22 h | Plaça de l’Església
Gimcana nocturna: alucina vecina!
Inscripcions: de 18 a 20.30 h a la
barra de l’Església. Sorteig de 
 participants: 20.45 h. Límit d’edat: 
18 anys. Grups d’entre 8 i 10
Org.: Blaus - Blauchirris

22.30 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Ombres. Concert a cappella  
simulant efectes sonors
Org.: Blancs - Zuteko

23 h | Pl. de Perpinyà
Rock als Porks 4.0 amb Yellow
Street Corner
Org.: Blancs

23 h | Parc de Torras Villà
Foc&Roll

Org.: Blancs - Dames de Foc

23.30 h | Pl. de les Olles
Nimfonia
Nit accidentada de karaoke
Org.: Blancs - Nimfes

23.45 h | Pl. de la Porxada
Concert amb Catfolkin
Org.: Blaus - Clave de Fro

24 h | Pl. de l’Església
Concert amb La Flor del Otrö i, en 
acabar, DJ Trabubu
Org.: Blaus - Blauchirris

24 h | Pl. de Perpinyà
Rock als Porks 4.0 amb Gyoza
i Californicators. Tribut a Red
Hot Chilli Peppers
Org.: Blancs

    DIMECRES 29

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí: demasié pal body
Org.: Blaus - Yin-Yang Blaus

10 h | Pl. del Peix
Racons menuts: festival de sorra
Veniu preparats per fer castells
amb sorra i aigua
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

10 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Un dia diferent
Gaudeix d’un dia diferent i  
descobreix la cultura magrebina 
Obert a tothom. Si et vols quedar a 
dinar, compra el tiquet. Preu: 4 €
Org.: Blancs - Amarruk

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del Drac
(difusió del 4t enigma)
www.dracdegranollers.cat

11.30 h | Pl. de Folch i Torres
Taller de gralla
Taller de gralla impartit per Ivó 
Jordà. Per participar-hi, envieu un
correu a: blancs@blancs.cat
Org.: Blancs - Blancs d’Arrel

17 h | Pl. de l’Església
Conquista el tro de ferro
S’està a punt de lliurar un joc de 
trons. Guanya’l i regna a la Festa!
Org.: Blaus - HBlauO

17 h | Pl. de Folch i Torres
Vine a ballar amb les Dametes!
Taller infantil i masterclass de  
zumba. Obert a tothom
Org.: Blancs - Dametes 

17 h | Pl. del Peix
Racons menuts: festival de sorra
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

17 h | Pl. de les Olles
Músics, on sou?
Gimcana a la recerca dels ídols
musicals més coneguts de les
últimes dècades. Inscripció: 17 h
Org.: Blancs - Llunàtics

17 h | Parròquia de Sant Esteve
de Granollers
A la festa, deixa-t’hi la sang!
Fins a les 22 h

17.30 h | Parc de Torras Villà
Aprèn a jugar el Mölkky
(bitlles finlandeses)
Org.: Blaus - Club de Rol Menrood

18 h | Parc de Torras Villà
Això no és una gimcana,

PORRONS!
Edat: més de 18 anys. Inscripcions:
una hora abans
Org.: Blaus - Nakaitz

18 h | Pl. de la Caserna
Encants blaus
Tens mocadors i marxandatge de
Blaus repe? Vine i Intercanvia’l
Org.: Blaus - Blaumaníacs

18 h | Pl. de l’Església
Inscripcions de l’acte
Primo Zumosol
Reserva d’inscripcions a:
www.blausdegranollers.cat/viking
i a la mateixa plaça
Org.: Blaus - Vikings

18 h | Palau d’Esports
29è Trofeu Ciutat de Granollers
Partit sènior femení del KH7 BMG
Org.: BM Granollers

18 h | C. de Corró. Exterior Tarafa
Electropark Urban Concept:
flipa tulipa! Les façanes prenen 
vida al ritme de la música
Org.: Blaus - ElectroPark

18.30 h | Pl. de la Porxada
Assaig del ball de Donzelles
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

18.30 h | C. d’Anselm Clavé
Correvent infantil
18 h: sorteig de la col·locació
de cada colla. Fins a 12 anys
Org.: Comissió de la Festa Major

18.30 h | Pl. de la Corona
Tast de pernil al Blue’s Snack Bar
Acte limitat a 50 persones
Inscripcions: 17.30 h. Màxim 5
tiquets per persona. Preu: 2 €
Org.: Blaus - Fòssils

19 h | C. d’Anselm Clavé
Correvent per a adults
A partir de 12 anys
Org.: Comissió de la Festa Major

19 h | Pl. de l’Església
Canvi de guàrdia… Andando,
que es gerundio!
Org.: Blaus - Blaucops

19 h | Plaça de la Porxada
Danses mediterrànies
Org.: Passaltpas

19.45 h | Cantonada de
la Fonda Europa
Va de rams. Acompanya les  
gegantes a rebre els rams
Org.: Amics dels Gegants i Capgr.

20 h | Pl. de les Olles
Festival Meeting Point.
Inferno Cocktails
Taller de còctels. Preu: 10 €
Venda de tiquets: mitja hora abans
Org.: Blancs

20 h | Palau d’Esports
29è Trofeu Ciutat de Granollers
Partit sènior masculí. Fraikin BM
Granollers - HV KRAS Volendam
Org.: BM Granollers

20.15 h | La Troca
Assaig especial #AmbTuMésAmunt
Org.: Xics

21 h | Pl. de la Porxada
Arribada dels gegants de
la ciutat a l’Ajuntament
Org.: Amics dels Gegants i Capg.

21 h | Pl. de Catalunya

FIMAC de la terra
Músiques de canya acompanyades
de begudes diatòniques
Org.: Blancs – FIMAC

21  | Pl. de la Corona
Sopar al Blue’s Snack Bar
Tasta els famosos plats combinats. 
Venda de tiquets: 20 h. Preu: 7 €
Org.: Blaus - Fòssils. Col·l: BonÀrea

21 h | Cantonada Fonda Europa
Les 7 boles del Drac
1a jornada de lliurament de premis
Org.: Drac de Granollers

21.30 h | Parc de Torras Villà
Naixement de Pinkblaus
Cocktail Pinkblaus i Disco
Org.: Blaus - PinkBlaus

21.30 h | Pl. de la Porxada
Correfoc infantil
Org.: Diables de Granollers

21.30 h | C. de Sant Joan Baptista
Miramecres amb The Finikitos
Org.: El Mirallet

22 h | Pl. de la Porxada
Ball del Drac Petit
Org.: Drac de Granollers

22 h | Pl. de Perpinyà
Balles a plaça. Ball folk amb el 
grup Duo del Pino/Cardona
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

22 h | Pl. de la Corona
Coneixes els hits musicals dels
80? Efectivi wonder!
Participa i juga
Org.: Blaus - Fòssils

22.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
EvoluSound. Història de les festes
Org.: Blaus - Irreductibles

22.45 h | Pl. de la Porxada
Sunapanepa. Espectacle musical, 
d’humor i diversió per a tothom
Org.: Blancs - Taka Taka Chombo

23 h | Pl. de l’Església
Vinilada 80’. Música anal·lògica
Org.: Blaus - 33RPM

23 h | Pl. Maluquer i Salvador
Silence Party: patxangueo
amb Dj Jarana, dancehall
amb Dry Town Sound i goa
trance amb Dj IePas
Porta auriculars i la bateria
del mòbil carregada!
Org.: Blaus - Irreductibles

23 h | Pl. de la Corona
Dancing Blue’s 80
Org.: Blaus - Fòssils

23 h | Casino
Salsa de Festa Major. Preu: 3 €
Org.: Casino Club de Ritme

23.30 h | Pl. de la Porxada
Disco Inferno. 10è aniversari
Org.: Blancs

    DIJOUS 30

10 h | Jardins del Ciclista
Racons menuts. Festival de les 
cuinetes. Vine a comprar i a cuinar
Per a infants de 0 a 8 anys
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del Drac
(difusió del 5è enigma)
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www.dracdegranollers.cat

17 h | Pl. de Folch i Torres
Corsaritza’t
Fes-te tot allò que necessites per
embarcar i ser corsari!
Org.: Blancs - Petits Corsaris

18 h | Parc de Torras Villà
Ventada de jocs. Espais de 
joc amb fang, aigua, laberint, 
teranyina  
sonora, capses per a construcci-
ons, espai tou, trons de tambor i 
racó tranquil per a nadons. Fins a 9 
anys.Porteu roba de recanvi
Org.: Blaus - Aires Blaus

18 h | Pl. de Can Comas
Dona la nota. Gimcana d’habilitats 
musicals. A partir de 14 anys
Inscripcions: a partir de les 17.30 h
Org.: Blancs - Paranoia

19 h | Pl. de la Porxada
Cerimònia del pregó de la
Festa Major. Tronada d’inici
i cercavila dels elements
festius de la ciutat

19 h | Pl. Pau Casals
Cronoescalada al Sheila.  
Recuperem la clàssica cursa
ciclista. Recollida de dorsals,  
ambient ciclista, escalfament previ 
dels participants. Inscripcions a 
blancs.cat/cronoescalada
Org.: Blancs - La Grupetta Blanca

20 h | Pl. de la Porxada
Entrada a plaça de la cercavila.
Pilar caminat a càrrec dels Xics, 
ball del Colom, ball de Giravoltes 

amb els gegants de la ciutat, ball
dels capgrossos i ball del Drac

20 h | Pl. de Perpinyà
Gastrohavaneres. Nit d’havaneres 
i sopar, amb cinc plats diferents i 
postres, tot a base de mongeta del 
ganxet, amb una copeta de rom 
cremat. Tiquets a Villà Viatges (a 
partir de dilluns). Preu: 10 €
Org.: Blancs - Comitiva del Ganxet

21 h | Pl. de la Porxada
Pregó de Festa Major a
càrrec de la colla dels Blaus,
guanyadora de la Festa Major
2017. Encesa de la traca i cant
de La Guimbada

21.30 h | Pl. de la Porxada
Correfoc de la colla Jove
Edat màxima: 18 anys. 
Org.: Diables de Granollers

21.30 h | Plaça Pau Casals
Sortida de la cronoescalada al
Sheila. “La Casals - Veneçuela”
Org.: Blancs - La Grupetta Blanca

22 h |  Pl. de la Porxada
Ball del Drac Petit
Org.: Drac de Granollers

22 h |  C. Comtes de Bell-lloc
FIMAC Tatano. Sons celtament 
curiosos. Org.: Blancs - FIMAC

22.30 h | Pl. de la Porxada
Engiravolta’t. Celebra els 30 anys 
del ball de Giravoltes
Org.: Amics dels Gegants i Capgr.

23 h | Plaça Pau Casals

Vine a fer el pelotón amb  
la Grupetta Blanca. Premis, sopar 
i festa final. Concert amb el grup 
Crazy Rocket i sessió de plats i 
pinyons amb el DJ NoPronostic.
Org.: Blancs - La Grupetta Blanca

23 h | Pl. de la Caserna
Sortida dels Toros Embolats
Colla convidada: Toros Embolats
de les Franqueses
Org.: Blaus - Toros Embolats

23 h | Pl. de l’Església
Concert amb Setembre

23 h | Pl. de les Hortes
Ball amb L’Orquestra Belle 
Epoque

23 h | Parc de Torras Villà
Espectacle de circ Ni cap ni
peus. Cia. Circ Vermut

23 h | Casino
Festa Major dels 80’s. Amb Jose 
Resina, Dj del Sheila i Mariano, Dj 
de l’HH. Preu: 3 €. Socis gratuït
Org.: Casino Club de Ritme

23.45 h | C. d’Anselm Clavé
Guapes en sèrie. Capítol 3:
Dones indomables
Org.: Blancs - Guapes

24 h | Pl. de Can Trullàs
Versots
Org.: Diables de Granollers

24 h | C. d’Anselm Clavé
Rècord Quinn Ess? Vine a ballar 
les coreografies de les cançons 
més marxoses de tots els temps

Org.: Blancs - Guapes

1 h | Avinguda del Parc
Concert amb Mojinos Escozíos
i Dj Hans

    DIVENDRES 31

9 h |  Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí: demasié
pal body
Org.: Blaus - Yin-Yang Blaus

10 h | Avinguda del Parc
A la festa, deixa-t’hi la sang!
Fins a les 14 h
Org.: As. de Donants de Sang 

10 h |  Ciberespai
Les 7 boles del Drac
(difusió del 6è enigma)
www.dracdegranollers.cat

11 h | Pl. de la Corona
Matinal de competicions:
futbolí, dòmino i escacs
Org.: Comissió de la Festa Major

11.45 h | Parc de Torras Villà
Photocall amb els torets
Acte itinerant
Org.: Blaus - Torets

12 h |  Pl. de la Porxada
Tronada de migdia a càrrec de la 
Pirotecnia del Mediterráneo

14 h | Parc de Torras Villà
Arrossada popular. Preu: 5 €
Org.: Comissió de la Festa Major

16 h | Pl. de la Porxada

Correaigua infantil
Org.: Blancs - Correaigua

16.30 h | Pl. de Folch i Torres
Bateja la gegantona. 
Taller infantil i berenar. 
Preu: 0.50 €. Org.: Blaus - 
Gegantons. Recorregut: de la pl. 
Folch i Torres a l’Ajuntament

17 h |  Pl. de Perpinyà
Recorda amb la Guita Xica
Activitats per rememorar vells
temps i festa de l’escuma
Org.: Blaus - Guita Xica

17 h |  Pl. del Peix
2n Blaus Sound System
Festival: Rise Up Crew
Org.: Blaus - Jamaican Blaus

17 h |  Plaça Maluquer i Salvador
Sortides del Tren Blau de
Ponent: vine a fer un voltio!
Fins a les 21 h.  Preu: 1 €
Org.: Blaus - Amics de Ponent

17.30h | Pl. de la Corona
Assaig a la fresca. 
Forma part de la pinya 
i ajuda’ns. #AmbTuMésAmunt
Org.: Xics de Granollers

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Friday’s Evening Fever
La canalla a la disco!
Org.: Blaus - Farretes

18 h | Pl. de Can Trullàs
Enderroca els 80! 
Posa a prova 
la punteria al més pur estil 80’s
Org.: Blaus - HBlauO

18 h | Pl. de l’Església
Primo Zumosol. Sigues la persona 
més forçuda de Granollers!
Org.: Blaus - Vikings

18 h |  Pl. de les Olles
22è Concurs de Cuina de Peix
Blau i Bacallà
Org.: Blaus - Fòssils

18.30 h |  Plaça de la Porxada
Ballada de Festa Major amb
la Cobla Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

19 h |  C. d’Anselm Clavé
Estirada de corda infantil
Fins a 13 anys. Alçada: d’1 a 1,60
m. Cal venir amb guants i calçat
tancat per evitar accidents
Org.: Comissió de la Festa Major

19 h |  Pl. del Peix
2n Blaus Sound System
Festival: Ital Skol
Botifarres a preu popular, a partir
de les 20 h. Preu: 3 €
Org.: Blaus - Jamaican Blaus

19.30 h | C. d’Anselm Clavé
Estirada de corda
A partir de 13 anys. Alçada: més
d’1,60 m. Cal venir amb guants i
calçat tancat per evitar accidents
Org.: Comissió de la Festa Major

19.30 h | Pl. de les Hortes
Cantada d’havaneres amb
Mar i Vent. Hi haurà rom cremat

20.30 h | Pl. de la Porxada
Sortida de la Gralla
de Foc dels Blaus i de



dj, 23 agost 201838 FESTA MAJOR

la Guspira dels Blancs
Org.: Blancs (Fire Department)
i Blaus (Gralla de Foc)

21 h | Pl. de la Porxada
Correfoc de la colla Gran
dels Diables. Per a adults; menors 
amb supervisió d’un adult. Caldrà
vestir-se de manera adequada,
protegir-se convenientment del
foc, amb roba de cotó i calçat
apte per al foc. Org.: Diables

21 h | Pl. del Peix
2n Blaus Sound System
Festival: Galactical Placidians
i Chalart58 (Dub Live)
Org.: Blaus - Jamaican Blaus

22 h | Pl. de la Porxada
Ball del Drac de Granollers
Org.: Drac de Granollers

22 h | Pl. de la Caserna
FIMAC Duende. Viatge cap al sud 
amb la millor música i menjar
Org.: Blancs - FIMAC

22.30 h |  Pl. de les Hortes
Concert amb Tomeu Penya

22.45 h |  Pl. de la Porxada
Correaigua
Org.: Blancs - Correaigua

23 h |  Parc de Torras Villà
Espectacle: Bona gent
amb Quim Masferrer

23 h |  Casino
Ball del fanalet amb David Magen
Preu: 3 €. Socis, gratuït
Org.: Casino Club de Ritme

23.30 h |  Pl. de la Porxada
Timbalada dels Diables
Org.: Diables de Granollers

24 h |  Pl. de la Porxada
La gran movida: hoy te sales,
minerales! Nit blava amb Albert 
Code & Robert Martes VS 
Dj Chekeré
Org.: Blaus

1 h | Avinguda del Parc
Festa Flaixbac. Va parir
tour 2018

    DISSABTE 1

10 h | Parc de Congost
Correllets. La cursa
d’obstacles de la Festa Major
Entrega de dorsals a les 8.30 h

Més info: www.correllets.cat
Org.: Blancs - Blancparits
Preu inscripció anticipada: 7 € (9 €
el mateix dia, si queden places)

10 h | Parc de Torras Villà
Jocs de rol
Org.: Blaus - Club de Rol Menrood

10 h | Parc de Torras Villà
Glamping: espai per
a infants i nadons
Org.: Blancs

10 h | Ciberespai
Les 7 boles del Drac
(difusió del 7è enigma)
www.dracdegranollers.cat

10.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Dansa tahitiana en família
Org.: Blaus - Aires Blaus

10.30 h | Parc de Ponent
Circuit d’aventura
Org.: Agrupació Excursionista

10.30 h | Parc de Torras Villà
Viatge a Animalàndia
Org.: Blancs - Suricates

11 h | Pl. de Perpinyà
Festival de colors. Guerra d’aigua 
amb colorant. Pinta la teva  
samarreta blanca!
Org.: Blancs - Saltimblanquis

12 h | Pl. de la Porxada
Tronada de migdia a càrrec de
la Pirotecnia del Mediterráneo

12.15 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Convidada dels gegants de
la ciutat: gegants de Mataró
Org.: Amics dels Gegants i Capgr. 

12.15 h | Parc de Torras Villà
Glamping: maridatge de formatge 
i vi blanc. Dos torns d’una hora.
Inscripcions a les 11.30 h a la barra. 
Preu: 4 € Org.: Blancs

12.30 h |  Pl. de Catalunya
Gua Tocada
Org.: Blancs - Guapes
Cap a les 17 h, petita cercavila

12.30 h | Parc de Torras Villà
Llançament de rajoles
Inscripcions: mitja hora abans
Org.: Comissió de la Festa Major

14 h | Parc de Torras Villà
Botifarrada blanca. Preu: 4 €
Org.: Blancs - Botifarrada

15.30 h |  Parc de Torras Villà
Glamping: blancaina
amb Gintònics
Org.: Blancs

17 h |  Pl. de la Corona
Trobada de ball de Bastons
Org.: Blaus - Ball de Bastons

17 h | Parc de Torras Villà
Glamping: amants de la poesia
Micro obert de poesia
Org.: Blancs

17 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Sortides del Tren Blau de
Ponent: vine a fer un voltio!
Fins a les 21 h. Preu: 1 €
Org.: Blaus - Amics de Ponent

17.30 h |  Pl. de la Porxada
Convidada dels gegants
de la ciutat: cercavila
Org.: Amics dels Gegants i Capgr.

17.30 h |  Pl. de l’Església
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Orquestra Rosaleda
Col·l.: Agrupació Sardanista 

18 h |  Pl. de la Porxada
Exhibició de la trobada
de ball de Bastons
Org.: Blaus - Ball de Bastons

18.30 h |  C. d’Anselm Clavé
Passada de rajoles infantil

19 h |  Pl. de la Porxada
Convidada dels gegants: balls
Org.: Amics dels Gegants i Capgr.

19.30 h |  C. d’Anselm Clavé
Passada de rajoles

19.30 h |  Pl. de les Hortes
Concert amb l’Orquestra
Rosaleda

19.45 h |  Pl. de Can Trullàs
Sopar menut. Cada tiquet infantil 
podrà anar acompanyat de 2 
tiquets d’adults Venda: Racons 
menuts (dilluns tarda). Preu: 6 €
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

20.30 h | Pl. de la Porxada
Sortida de la Gralla de Foc dels
Blaus i de la Guspira dels Blancs
Org.: Blancs (Fire Department) i
Blaus (Gralla de Foc)

21 h |  Pl. de la Porxada
Correfoc de la colla Gran
Org.: Diables de Granollers

21 h | Parc de Torras Villà
Glamping: gastronomia
compartida. Feu-vos la carn al
vostre gust en un entorn ideal
Venda de tiquets: barra de l’espai. 
Glamping (tot el dia, fins a les 20 
h). Preu: 8 €
Org.: Blancs

21 h |  Pl. de Perpinyà
La Prèvia als Porcs. Sopar, activi-
tats i música de parkineo abans del 
festival. Preu sopar: 5 €
Org.: Blancs - Blanqarivm

22 h | Pl. de la Porxada
Ball del Drac de Granollers

22 h | Plaça de Can Trullàs
Nit golfa infantil amb
El Pot Petit
Org.: Blancs - Cuquetes i Cucots

22.45 h | Pl. de la Porxada
Correaigua
Org.: Blancs - Correaigua

23 h | Pl. de les Hortes
Ball amb l’Orquestra
Rosaleda

23 h | Parc de Torras Villà
Espectacle Hop Granollers
Festival de dansa urbana amb
humor i beatbox

23 h | Casino
Country de Festa Major
Preu: 7 € (sense consumició).
Socis, gratuït
Org.: Casino Club de Ritme

23.30 h  | Pl. de la Porxada
Timbalada dels Diables de
Granollers amb les colles
convidades de Ball de Diables
de Bigues i Riells i Front
Diabòlic de la Garriga
Org.: Diables de Granollers

23.30 h |  Pl. de l’Església
Més que un guateque
Batalla musical que passarà als
annals de la història
Org.: Blancs - Blancs Yeyé

23.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Les 7 boles del Drac
2a jornada de lliurament
de premis
Org.: Drac de Granollers

24 h | Pl. Maluquer i Salvador
Festa dels 1.000 litres
Org.: Blaus - Foteu-li Canya

24 h | Plaça de la Porxada
Festival SenseCap_ 
amb Celtic
Dj’s i Animal Show
Epic closing party. 
No et perdis
l’última nit del festival!
Org.: Blancs

1 h | Avinguda del Parc
Concert amb l’Orquestra
Di-versiones i Joutm Dj

    DIUMENGE 2

10 h | Pl. de la Porxada
Trobada de les puntaires de
Granollers: mola mazo!
Org.: Blaus - Col·lectiu L’Embolic

10.30 h | C. de l’Equador
cantonada carrer de l’Argentina
Tobogan aquàtic
Diversió refrescant assegurada
Si tens entre 6 i 99 anys i fas més
d’1’20 m, vine amb banyador o
pantaló curt

12 h | Parròquia de Sant Esteve
Missa major
Org.: Parròquia de Sant Esteve

12 h | Pl. de la Porxada
Tronada de migdia a càrrec de
la Pirotecnia del Mediterráneo

12.15 h |  Plaça de la Porxada
Diada castellera. 
Amb Marrecs de Salt, 
Castellers de Sabadell i 
Xics de Granollers
Org.: Xics

14.30 h | Pl. de la Porxada
Diumenge dinem 
a la Porxada
En acabar l’actuació, sense
necessitat de moure’s de la
Porxada, els Xics organitzen
un dinar de germanor 
obert a tothom. 
Preu: 5,50 €. Inclou  
botifarra amb mongetes, 
beguda i postres. 
Reserva de tiquets: 
la Troca (Roca Umbert), 
durant els assajos o al 
bar El Patufet
Org.: Xics

16 h | Pl. de la Porxada
Concert i festa amb 
Jaume Barri
Vine a gaudir d’una gran 
tarda. Deixa’t portar, balla 

i participa-hi!
Org.: Xics

17.30 h | Pl. de la Porxada
Ball de Donzelles de Granollers
Es recomana haver fet l’assaig de
dimecres a la Porxada
Org.: Esbart Dansaire

18 h | Pl. de la Corona
Seguici dels rajolers
Org.: Comissió de la Festa Major
Recorregut: pl. Corona, c. Alfons IV,
c. Francesc Macià, Palau d’Esports

19 h | Palau d’Esports
Concurs de rajolers
Org.: Comissió de la Festa Major

19 h | Centre Cultural de Granollers
Don Pasquale
Org.: Aula Lírica de Granollers
Preu: 18 €. Entrades: escenagran.
cat i una hora i mitja abans a 
taquilla

19 h | Casino
Ball de Festa Major 
amb Duo Tucan
Preu: 10 € (amb consumició)
Socis, gratuït
Org.: Casino Club de Ritme

21.30 h |  C. d’Anselm Clavé
La traca dels 1.000 metres
Org.: Diables
Recorregut: c. Joan Prim, pl.
Perpinyà, pl. Maluquer, c. Anselm
Clavé, pl. Corona

22.30 h | Parc Firal
Focs artificials a càrrec de la
Pirotecnia del Mediterráneo,
guanyadora del Trofeu de
Blancs i Blaus al 28è Concurs
de Focs de Tarragona

24 h | Pl. de la Porxada
Veredicte de la colla
guanyadora
Org.: Comissió de la Festa Major

24.15 h | Pl.de Barangé
Petons, abraçades i 
intercanvi de mocadors 
amb Dj Spike
Festa de cloenda 
amb Blancs i
Blaus

Bona
Festa Major
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h

www.gress.es

C32 
C32 SORTIDA

ARGENTONA
CENTRE

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

OFERTA!
Pedra natural
10x40 cm
per aplacar

26,35€/m 2

NO TANQUEM A L’AGOST!

Per només
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Per acabar d’arrodonir un any de celebració, l’associació presenta una novetat 
que segurament farà les delícies dels més petits… i també d’algun ganàpia.
Es tracta d’un ninot de goma que d’uns 25 cm. que reprodueix la figura de 
l’Esteve, amb la seva nova vestimenta. És una joguina i, alhora un objecte de 
col·leccionisme. Fabricat amb un material plàstic no tòxic, s’assegura durabilitat 
i resistència, perquè es pot llençar al terra i també es pot mullar. És a dir, que hi 
haurà rei a casa per anys. El ninot es podrà adquirir a la Botiga de la Festa Major i, 
si té èxit, la intenció és la d’anar ampliant la família gegantera. 

Un gegant d'un pam

Els components de l’associació 
Amics dels Gegants i Capgrossos 
de Granollers van fer un esforç 
organitzatiu a la primavera, amb 
motiu dels actes de celebració 
dels primers 50 anys de vida dels 
Gegants Grossos de la ciutat, l'Es-
teve i la Plàcida. Si algú dedueix 
d’això que ara afronten la festa 
major més relaxats, s’equivoca de 
mig a mig. “Tot just al contrari, 
vam agafar empenta al maig i 
ara anem a tope”, adverteix Ar-
nau Torrillas, vicepresident de 
l’entitat. El motiu d’aquesta nova 
mobilització és que la festa grossa 
de Granollers és l’escenari d’una 
segona efemèride, el 30è aniver-
sari del ball de Giravoltes, el més 
emblemàtic i popular de tots els 
que ballen els gegants de Grano-
llers. També un dels més vibrants 
i emotius, perquè marca un dels 
moments culminants de la Ceri-
mònia del Pregó de la Festa Major. 

L’ocasió mereix festejar-ho i des 
de l’associació s’han empescat un 
acte nou, que han anomenat En-
giravolta't. Tindrà lloc la nit de 
dijous i consisteix en una cerca-
vila amb aturades que sortirà de 
la plaça de la Porxada i recorrerà 
els carrers de Santa Esperança, 
Anselm Clavé i Sant Roc. “Normal-
ment els gegants van acompa-
nyats d’un grup de grallers. En 
aquesta ocasió ho faran amb 
la Big Band Combo i durant tot 
el recorregut anirà sonant una 
adaptació musical del Ball de 
Giravoltes, amb la intenció que 
la gent ens pugui acompanyar 
cantant, ballant, saltant, fent el 
que vulgui. Ja fa anys que tení-
em ganes de poder sortir de nit 

arxiu 

Cultura popular  AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS CONVIDEN ELS PADRINS MATARONINS I INCORPOREN UN REIETÓ

Els gegants celebren 30 
anys del ball de Giravoltes

voltes s’inaugura dissabte i es po-
drà visitar fins al 30 de setembre. 
L'exposició combina imatges, tex-
tos, element audiovisuals i alguns 
objectes. De manera que, a més 
de l’aspecte artístic, també té una 
voluntat didàctica: “Volem narrar 
com ha evolucionat el ball de 
Giravoltes i també explicar com 
es fa, així com petits detalls que 
potser passen desapercebuts a 
la gent”, diu Torrillas. 

El ball de Giravoltes va comen-
çar a rodar el 1988, durant l’Ascen-
sió i amb motiu del 20è aniversari 
dels Gegants Grossos. Compost 
pel músic local Martí Ventura, és 
un ball a ritme de pasdoble que ha 
anat evolucionant amb el temps. 
Actualment, és l’únic que execu-
ten les dues parelles de gegants 
de la ciutat, girant de forma verti-
ginosa, lluint els mocadors blanc i 
blau i amb l’acompanyament mu-
sical de la Big Band de Granollers.

Una celebració en família
El programa de l’associació es com-
pleta amb el Va de rams, que repe-
tirà un format similar al de l’any 
passat, i la convidada d’una parella 
de gegants forasters, una tradi-

família Robafabes és molt excep-
cional, perquè surten molt poc 
de la seva ciutat, i serà un honor 
tenir-los a Granollers durant tot 
un dia”, destaca Torrillas.

El vincle geganter entre les dues 
capitals de comarca, detallen des 
de la colla, és intens i ve de lluny: 
“Històricament Mataró i Grano-
llers són ciutats agermanades. 
El constructor de l'Esteve i la 
Plàcida va ser l’escultor ma-
taroní Josep Maria Diamant i 
en els seus inicis els portadors 
d’aquests dos gegants eren 
gent de Mataró. Aquesta relació 
s’ha anat mantenint fins al dia 
d’avui".    carles riobó

amb els gegants, perquè creiem 
que pot encaixar perfectament”.

Si l’experiència té bona acollida, 
l’associació no descarta incorpo-
rar-la a les seves activitats habitu-
als de festa major.

L’aniversari també té forma d’ex-
posició fotogràfica a la seu de l’Alli-
ance Française, al carrer de Corró. 
La mostra 30 anys del ball de Gira-

ció que es manté des del 1998. Els 
escollits han estat els gegants de 
Mataró, perquè el 1968, ara fa mig 
segle, van ser els padrins de l’Este-
ve i la Plàcida. “El fet que vingui la 

Els gegants
l Inauguració de l'exposició
30 anys del ball de Giravoltes
Dia i hora: Dissabte 25 (19 h)
Lloc: Alliance Française

l Va de rams
Dia i hora: Dimecres 29 (19.45 h)
Lloc: Cantonada de la Fonda 
Europa

l Arribada dels gegants de 
la ciutat a l’Ajuntament
Dia i hora: Dimecres 29 (21 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Engiravolta't
Dia i hora: Dijous 30 (22.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Rebuda als gegants 
de Mataró
Dia i hora: Dissabte 1 (12.15 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador

l Cercavila de festa major
Dia i hora: Dissabte 1 (17.30 h)
Recorregut: c. Barcelona, c. 
Príncep de Viana, pl. Corona, c. 
Anselm Clavé, c. Sant Roc i pl. 
Porxada

l Mostra de balls
Dia i hora: Dissabte 1 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

L'Esteve i la Plàcida, d'estrena
L'Esteve i la Plàcida, han estat protagonistes durant aquest 2018 pel fet 
de festejar el seu 50è aniversari. La celebració va permetre l’estrena d’un 
nou vestuari, després de 14 anys sense haver passat per les mans de cap 
modista. A més, també, s’han restaurat les corones i els escuts; tots dos 
estrenen anells i l’Esteve sosté un nou ceptre i la Plàcida llueix arracades 
noves. Junts, també ballen al ritme d’una nova dansa. Per tant, aquesta 
serà la primera festa major en la qual podran exhibir el seu nou look,  
amb tota l’esplendor. "Hi ha ganes de lluir els vestits en el moment potser 
més representatiu i veure com els rep la gent. Estem ansiosos per veure 
les noves capes voleiant durant el ball de Giravoltes, i esperem que  
tothom quedi meravellat", comenta l'Arnau amb un somriure.
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La d’enguany serà una diada repicada, perquè tot just després de l’actuació, 
pels volts de dos quarts de 3 del migdia, els Xics proposen continuar-la amb un 
dinar de germanor obert a tothom, a la mateixa plaça. Per un preu molt popular 
es podrà menjar botifarra amb mongetes, beguda i postres. A continuació, ja a 
primera hora de la tarda i també a la Porxada, la festa s’allargarà amb el concert 
a càrrec de l’animador infantil Jaume Barri, un espectacle familiar que des de 
la colla recomanen efusivament. "Nosaltres també tenim ganes d’ocupar un 
espai i que aquell dia la plaça sigui nostra, per fer-nos veure i donar-nos a 
conèixer. També és una manera de donar continuïtat a la diada i afavorirà  
que la gent no marxi quan faci calor o sigui l’hora de dinar i no es perdi  
l’ambient a la Porxada", detalla Carruesco. 

Una diada rodona

Per als Xics la diada de festa ma-
jor té molta significació i es viu 
amb una emoció especial. S’actua 
a casa i representa l’inici de tram 
final de la temporada castellera. 

La colla decidirà quins castells 
duu a plaça en el darrer moment, 
en funció de l’estat de forma des-
prés del parèntesi estiuenc i de les 
vibracions que generin els assa-
jos. Tot i això, per David Carrues-
co, president de l’entitat, l’objec-
tiu és clar: “si pot ser, portar un 
castell de 8. Estaria bé repetir 
l’actuació que vam fer al juliol, 
a la Diada d’Estiu, amb un 4 de 
8, un 5 de 7 i un 7 de 7”.

Com ja és habitual, la diada tin-
drà dissabte el seu preàmbul amb 
el taller de castells Fes pinya amb 
nosaltres! a la plaça de Maluquer i 
Salvador. I també amb els assajos 

arxiu / t.t. 

Cultura popular  LA DIADA TAMBÉ COMPTARÀ AMB ELS CASTELLERS DE SABADELL I ELS MARRECS DE SALT, QUE JA VAN SER-HI L'ANY PASSAT

Sis dies de castells

4 DE 8  El castell es va consolidar a la Diada d'Estiu d'abans de vacances

el verd, que recorda la ceba de 
l’escut de Sabadell, i els seus cas-
tells més importants assolits fins 
ara són el 3 de 9 amb folre, el 4 
de 9 amb folre, el 5 de 8, el 2 de 8 
amb folre i el 7 de 8.

Fundats per les Fires de Sant 
Narcís de 1995, els Marrecs de 
Salt són la colla més antiga que hi 

blau, per simbolitzar les aigües 
del riu Ter i els millors castells que 
han descarregat són el 3 de 9 amb 
folre i el 5 de 8.    c.riobó

Els castells
l Taller de castells
Fes pinya amb nosaltres!
Dia i hora: Dissabte 25 (11 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador
l Assaig especial
Dia i hora: Dilluns 27 (20.15 h)
Lloc: La Troca
Dia i hora: Dimecres 29 (20.15 h)
Lloc: La Troca
l Pilar caminat
Dia i hora: Dijous 30 (20 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Assaig a la fresca
Dia i hora: Divendres 31 (17.30 h)
Lloc: Plaça de la Corona
l Diada castellera amb 
els Marrecs de Salt i 
els Castellers de Sabadell
Dia i hora: Diumenge 2 (12.15 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Diumenge dinem a la 
Porxada
Butifarra amb mongetes, beguda 
i postres. Reverva els tiquets a La 
Troca durant els assajos o al bar 
El Patufet. Preu: 5,50 euros
Dia i hora: Diumenge 3 (14.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Concert i espectacle 
amb Jaume Barri
Dia i hora: Diumenge 2 (16 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

especials a la Troca del dilluns i di-
mecres anteriors, que són oberts 
i ajuden a preparar l’actuació. A 
més, s’ha programat un assaig a la 
fresca a la plaça de la Corona, en 
què tothom és convidat a afegir-se 
a la pinya.

Són iniciatives que ajuden a re-
velar aficions i, de fet, aquesta és 
l’època de l’any en la qual augmen-
ten més les afiliacions a la colla. 
“És un moment en què la canalla 
es comença a interessar, perquè 
veuen els castells com una acti-
vitat divertida. I de la gent que 
participa en els tallers sempre 
acaben venint a la colla uns 10 o 
15 nanos amb les seves respec-
tives famílies, i això és molt sa-
tisfactori”, explica Carruesco.

Dijous, com sempre, els Xics 
també faran la seva aparició a la 
Porxada, en el tradicional pilar 
caminat que dóna pas al pregó de 
Festa Major de Blancs i Blaus. 

Colles amigues
Aquest any els granes faran d’am-
fitrions de dues colles que conei-
xen bé i amb les quals els uneix 
una molt bona relació: els Marrecs 
de Salt, que actuaran per segon 
any consecutiu a la diada de festa 
major, i els Castellers de Sabadell.

Els vallesans, coneguts popular-
ment com a Saballuts, es van cons-
tituir el 1994, fruit del moment 
d’expansió castellera que es va 
viure durant aquella dècada. Des 
d’aleshores han tingut una gran 
progressió, mostrant-se com la 
colla revelació i una de les millors 
del món casteller.

El color de les seves camises és 

ha actualment en actiu a la demar-
cació gironina. De fet, també són 
considerats colla local a Girona.

Vesteixen la camisa de color 

Els Xics volen intentar revalidar l'actuació 
amb el 4 de 8 i el 7 de 8 de la Diada d'Estiu

Enguany, els Xics també seran els 
encarregats d’obrir el Pique de 
Gralles –dimarts, a les 21 h a la 
Porxada–, en qualitat de guanya-
dors de l’edició de l’any passat. 
“És una satisfacció, perquè és 
un grupet que va començar tot 
just fa quatre o cinc anys i que 
hagi arribat a aquest nivell és 
molt important per a nosal-
tres”, explica el president de Xics. 
Després del concert dels Xics, el 
Pique de Gralles, organitzat per 
Clave de Fro dels Blaus, continua-
rà a les 22 h amb el concurs Si no 
la portes, lo llevas clarinete!

Els Xics obriran 
el 'Pique' de Gralles
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

Integral, especializada
y económica
TU DESPACHO DE ABOGADOS
• MERCANTIL
• DERECHO PENAL
• DERECHO LABORAL
• ADMINISTRATIVO
• DERECHO CIVIL
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• DERECHO INMOBILIARIO
• ARRENDAMIENTOS
• SUCESIONES
• DERECHO MATRIMONIAL
   Y FAMILIA
• DERECHO BANCARIO

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115
93 755 22 74
www.collsilveira.com

El 7 de junio de 2.017 Banco Santander adquirió el 100% del ca-
pital social del Banco Popular, amortizando la totalidad de las 
acciones, al valor de cero, tanto circulantes como procedentes 
de la conversión de instrumentos de deuda subordinada. En 
consecuencia, los accionistas y bonistas perdieron su inversión.

Menos de un año después, el Juzgado de 1ª Instancia número 
11 de Oviedo acaba de dictar la reciente sentencia de fecha 23 
de marzo, declara la anulación de esta suscripción de accio-
nes, debiendo la entidad restituir la inversión realizada con 
su interés legal, y el cliente devolver los títulos recibidos así 
como los rendimientos de cualquier clase obtenidos de ellos, 
también incrementados en el interés legal devengado desde su 
pago. Impone las costas a la entidad fi nanciera.

Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que 
concluye que existía una notable diferencia entre la situación 
patrimonial y fi nanciera en que realmente se encontraba el 
Banco Popular, que determinó su intervención meses después, 
y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública, en el 
que, en suma, se erigía en el banco más rentable del mercado 
español, si bien en atención a determinados parámetros. Y tal 
información falseada o irregular llevó a los clientes a hacerse 
una representación equivocada de la rentabilidad de su inver-
sión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde 
la fi nalización de la oferta el banco desveló una situación neta-
mente distinta, hasta que fi nalmente fue intervenida y vendida 
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión 

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omi-
sión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de: 
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad 
sobre activos (ROA), de efi ciencia, del Margen de Intereses/
Activos totales medios, del Margen de explotación/Activos 
totales medios, y de morosidad. Además, se realiza un análisis 
comparativo con otros Bancos españoles, y se contrastan las 
cifras de sus cuentas trimestrales, para fi nalmente incidir en 
las consecuencias económicas asumidas por el Banco San-
tander, que se vio obligado, tras comprar el Popular, a realizar 
una ampliación de capital por importe de 7.000 millones para 
sanear los activos tóxicos de su balance. 

Según el perito que intervino en el pleito, y así se recoge en 
la Sentencia, estos números se deben a ajustes que deberían 
haberse hecho desde al menos el año 2012 y no pueden atri-
buirse a mala gestión en los últimos meses del 2016, sino al 
falseamiento de las cuentas desde ese año 2012.

Es una historia muy similar a la ya vivida hace unos años con 
la salida en bolsa de las acciones de Bankia, y como en aquella 
vez, COLL&SILVEIRA ADVOCATS pone a su disposición nuestro 
equipo de especialistas en Derecho Bancario, con sede en 
MATARÓ, GRANOLLERS y GIRONA, para asesorarle y ayudarle a 
recuperar su dinero.
Llame e infórmese.

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA

BONA FESTA
MAJOR !
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La tradició marca que la colla de Diables protagonitza una timbalada a la pla-
ça de la Porxada, immediatament després del Correaigua. Aquesta mateixa 
tradició no escrita determina que l'actuació es fa en solitari. Però enguany, i 
com a novetat, aquesta regla no escrita es trencarà i la timbalada de dissabte 
comptarà amb la participació de dues colles convidades de la comarca: el 
Ball de Diables de Bigues i Riells i el Front Diabòlic de la Garriga que, com la 
colla granollerina, també toca amb timbals tradicionals de pell. Tal com ex-
plica Joan Giró, aquesta circumstància extraordinària ha estat motivada per 
un fet d’allò més positiu: “tenim uns timbalers que estan guanyant concursos 
arreu de Catalunya, són força famosos dins el món dels timbals tradicionals 
i molta gent ens demana de venir a Granollers, per participar amb nosaltres 
d’alguna manera. Com que al Correfoc no és possible, hem optat per la tim-
balada”. La timbalada conjunta sortirà des de la Porxada i anirà en cercavila 
fins a la plaça Barangé, amb l’objectiu de dur parròquia a aquest punt. “Gràci-
es a aquestes colles convidades la ciutat podrà gaudir d’altres ritmes, al mar-
ge dels típics que s’escolten als correfocs i que tothom coneix. Serà una altra 
manera d’animar la festa, i nosaltres ens hi adaptarem”. Aquest és un prece-
dent que pot tenir continuïtat. La colla es planteja, el dia que li correspongui 
la barra a la plaça Barangé, programar una timbalada amb colles convidades.

Timbalers amb projecció

L’any passat els Diables de Grano-
llers festejaven el 25è aniversari 
de la seva colla jove. I ho van fer 
de la millor manera, incendiant la 
ciutat amb una carretillada espe-
cial. Enguany la colla potser s’ho 
pren amb més tranquil·litat, però 
ofereix la mateixa espectacula-
ritat de sempre, sabedors que el 
seu és un dels espectacles més 
plàstics que regala la festa major.

Els Diables protagonitzaran 
quatre correfocs: l’infantil de di-
mecres, el de la colla jove de dijous 
i els dos multitudinaris correfocs 
de la colla gran de divendres i de 
dissabte. El recorregut serà l’habi-
tual però Joan Giró, el cap de colla, 
avança que “hi haurà una sor-
presa a l’entrada dels correfocs 
a la Porxada, per recordar el que 
havia estat en els seus inicis”.

El volum de pólvora que es cre-
marà a Granollers en cinc dies 
ja dóna idea de la magnitud dels 

arxiu / x.s.

Cultura popular  DIABLES CREMARÀ EN 5 DIES PROP DE 8.000 CARRETILLES, A BANDA DE LA PÒLVORA DE LA TRACA

Quatre correfocs i un record dels inicis

FOC I ESPURNES Els correfocs són dels actes més visuals de la festa

gull per a la colla”, reconeix Giró.
Una novetat d’aquesta edició és 

que dijous la colla de Diables tor-
narà a afegir-se al seguici festiu 
que surt des de la Porxada. “El pri-
mer tram el farem sense cremar, 
però ja estem treballant conjun-
tament amb l’ajuntament per 
poder obrir la cercavila d’inici 
del pregó amb foc a partir de 
l’any vinent i posteriors. A ban-
da d’això, enguany també hi 
haurà petita sorpresa”.

Nascuts als 80
En una edició de la festa major en 
la qual el record de la dècada dels 
80 hi és molt present, cal tenir en 
compte que els Diables de Grano-
llers van néixer justament el 1985, 
en uns moments en què s’estaven 
posant els fonaments del vessant 
més tradicional de la festa.

Actualment les coses han canvi-
at molt. Els Diables de Granollers 
ja compten amb 300 socis i aixo-
pluguen tres colles dins el seu si: 
la gran, per a majors de 18 anys, 
fundada el 1985; la jove, per a 

esdeveniments: en total més de 
2.500 carretilles divendres i més 
de 2.500 el dissabte. La xifra arri-
ba a gairebé 3.000 coets cada dia, 
sumant els sortidors i els sostres 
de carretilla. I a tot això encara cal 
sumar les 800 carretilles del cor-
refoc de la colla jove i les 800 de la 
colla infantil.

Abans i després hi haurà més 
activitats. D’una banda la lectura 
dels Versots, que fan escarni del 
mort i de qui el vetlla. Giró ad-
verteix que “aquest any l’any ha 
donat per a molt i intentarem 
estar a l’altura”.

I també la traca dels 1.000 me-
tres, un espetec que diumenge 
marca la recta final de la festa. “És 
un clàssic de la ciutat que no fa-
lla, ja es feia abans de l’arribada 
dels Diables i cada any hi ha més 
gent que la corre. És un acte fan-
tàstic que tanca molt bé la festa 
al centre de la ciutat i és un or-

El foc

l Trobada infernal
Dia i hora: Dissabte 25 (20.30 h)
Cercavila de bestiari de foc. 
Recorregut: pl. Corona, A. Clavé, pl. 
Maluquer, Travesseres,
pl. Caserna i pl. Can Trullàs
l Presentació del joc 
Les 7 boles del Drac
Dia i hora: Dissabte 25 (21 h)
Lloc: Cantonada Fonda Europa
l Correfoc infantil
Dia i hora: Dimecres 29 (21.30 h)
Per a menors de 14 anys
Lloc: Plaça de la Porxada
Ball del Drac Petit
Dia i hora: Dimecres 29 (22 h)
lloc: Plaça de la Porxada
l Correfoc de la colla jove
Dia i hora: Dijous 30 (21.30 h)
Els menors de 18 anys han 
d’anar acompanyats d’un adult
Lloc: Plaça de la Porxada
l Ball del Drac Petit
Dia i hora: Dijous 30 (22 h)
lloc: Plaça de la Porxada
l Versots
Dia i hora: Dijous 30 (24 h)
Lloc: Plaça de Can Trullàs
l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: Divendres 31 (21 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Ball del Drac
Dia i hora: Divendres 31 (22 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
Timbalada dels Diables
Dia i hora: Divendres 31 (23.30 h)
Lloc: Porxada
l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: Dissabte 1 (21 h)
Recorregut: c.Sant Roc, c. Anselm 
Clavé, cl Príncep de Viana, c. 
Barcelona i pl. Porxada
Lloc: Plaça de la Porxada
l Ball del Drac de Granollers
Dia i hora: Dissabte 1 (22 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Timbalada dels Diables amb 
les colles de Ball de Diables 
de Bigues i Riells i Front Dia-
bòlic de la Garriga 
Dia i hora: Dissabte 1 (23.30 h)
Lloc: Porxada
l La traca dels 1.000 metres
Dia i hora: Diumenge 2 (21.30 h)
Lloc: carrer Anselm Clavé

adolescents de 12 a 18 anys, cre-
ada el 1992, i la infantil, per inici-
ar als nens i nenes de 6 a 12 anys, 
que es va constituir el 1997.

Enguany no hi ha cap novetat 
de marxandatge, però a la Botiga 
de Festa Major es podrà tornar a 
trobar el barret de patum vermell, 
que es diferencia del negre iden-
tificatiu de la colla del Drac. i c.r.

Joc de dracs
La festa té alguns elements  
indissociables. Un dels més  
atractius és la comunió que  
s’aconsegueix entre el ball de 
patums i la sortida del Drac, al final 
del correfoc. Enguany la colla del 
Drac està preparant elements de 
millora. A més, la colla del Drac de 
Granollers organitza per primera 
vegada el concurs Les 7 boles del 
Drac, les instruccions del qual les 
trobareu a www.dracgranollers.cat. 
Cada dia s'anira difonent un enigna 
que caldrà resoldre.
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L’element més genuïnament tra-
dicional que batega al cor de la 
Festa Major l’aporten entitats 
històriques com l’Esbart Dansaire 
de Granollers, fundat fa 87 anys. 
Tal com recorda el seu president, 
Pepus Costa, “des que ens van 
convidar a participar en la fes-
ta ho hem fet cada any –i ja en 
van uns quants–, sobretot amb 
la recuperació del Ball de Don-
zelles. Cal recordar que durant 
els primers anys la ballada pun-
tuava, perquè es va creure que 
era una forma d’estimular la 
participació”.

Per a l’entitat granollerina, la 
d’enguany serà una edició de con-
tinuïtat. La primera proposta ar-
riba d’hora, el dimecres 29, amb 
l’assaig del Ball de Donzelles, una 
activitat orientada a poder gaudir 
més i millor de la ballada que se 
celebra a la Porxada quatre dies 
més tard.

A la nit arriba una nova edició 

arxiu

Cultura popular  L'ESBART DANSAIRE MANTÉ L'ESSÈNCIA I CONTRIBUEIX A FER EL BALL DE DONZELLES CADA ANY MÉS POPULAR

De nou, fidels 
a la tradició

BALL DE DONZELLES  El castell es va consolidar a la Diada d'Estiu d'abans de vacances

cu Cardona (guitarra acústica i 
bombo) i Marc del Pino (acordió 
diatònic i acordió simètric). És una 
parella que fa ball folk de compo-
sició pròpia i que és habitual als 
programes del cicle Divendres a la 
plaça del Rei, a Barcelona, i també 
al Centre Artesà Tradicionàrius.

L’acte estrella és el ball de Don-
zelles de diumenge havent dinat, 
tot just abans del seguici dels ra-
jolers cap al Palau d’Esports. 

del Balles a plaça, una activitat 
que fa uns temps es feia en col·la-
boració amb l’associació Passalt-
pas i que darrerament organitza 
l’Esbart en solitari. Enguany els 
protagonistes musicals són el Duo 
del Pino/Cardona, format per Cis-

l Assaig del ball de Donzelles 
Dia i hora: Dimecres 29 (18.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Danses mediterrànies
Dia i hora: Dimecres 29 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Balls a plaça
Dia i hora: Dimecres 29 (22 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà

l Ball de Donzelles
Dia i hora: Diumenge 2 (17.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

Ballades

El Ball de donzelles és una dan-
sa per parelles que té els seus orí-
gens al segle XVI i la versió actual 
parteix d’una música arranjada 
pel mestre Josep M. Ruera el  1976. 

Per a la gent de l’Esbart, la festa 
major és l’aparador ideal per do-
nar a conèixer la seva activitat: “És 
un bon moment perquè la gens 
ens vegi i ens conegui, sobretot 

pel que fa al Ball de Donzelles. 
Però el Balles a plaça també ens 
va molt bé perquè el ball tra-
dicional és programa poc, a la 
festa major tot és ball modern, 
diguem-ne, i el fet que hi hagi un 
petit espai tradicional on es pu-
guin fer pasdobles, masurques i 
tots aquests estils és agradable i 
ve molta gent a ballar”.   c.r.

Passaltpas és el nom d’una associació constituïda el 1994, formada 
al seu torn per tres grups de Granollers, la Garriga i Sant Celoni.  
El seu objectiu és el de donar conèixer i difondre les danses  
populars d’arreu del món… i passar-s’ho bé mentre ho fan. Amb 
aquest esperit, la tarda de divendres la plaça de la Porxada serà 
l’escenari d’una ballada de danses mediterrànies, una de les fites 
centrals del calendari d’activitats d’aquesta associació i també una 
de les que atrau més públic. Sonaran danses de Grècia, Turquia,  
Romania, Bulgària, Macedònia i la zona dels Balcans, Israel i 
també alguna peça de Catalunya, la major part per ballar amb 
rotllana i assequibles per a un públic general. La primera part de 
la trobada consisteix en un taller per assajar, en el qual els 
animadors mostren els passos i les peculiaritats de cada dansa. 
És una mena de rèplica concentrada de la tasca que l’associació 
fa durant tot el curs a la Troca i a l’Ateneu de Sabadell. I a conti-
nuació, tots a ballar, sense vergonyes ni limitacions d’edat. Com 
sempre diuen a Passaltpas, s’aprèn ballant.

DANSES MEDITERRÀNIES AMB PASSALTPAS
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Informa’t US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR

93 846 56 06

La Clínica Dental Ri-
card Trayter ofereix un 
servei integral de salut i 
estètica bucodental. La 
Filosofi a de les nostres 
clíniques és la de donar 
la màxima atenció tèc-
nica i humana, tot amb 
el millor tracte perso-
nalitzat i proper per fer 
sentir al pacient el més 
còmode possible.

Desenvolupem totes les especialitats que requereixen la salut 
i l’estètica bucodental dels nostres pacients, amb els materials 
i les tècniques més avançades i innovadores, per aconseguir el 
benestar físic, psíquic i social dels nostres pacients.

ODONTOLOGIA GENERAL 
PERIODÒNCIA
ENDODÒNCIA
PROSTODÒNCIA
PATOLOGIA ARTICULACIÓ ATM
CIRURGIA ORAL
IMPLANTS DENTALS I ORTODÒNCIA PER A NENS I ADULTS
TRACTAMENT DEL RONCADOR
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OFICINES
Professionals 54m2

AV. SANT ESTEVE
Situat als baixos 
interior. Tres despa-
txos, sala d’espera 
interior, lavabo i 
segona sala d’espera 
anexa. 350€/mes. 
Comunitat, aigua 
i IBI inclòs. 
2 mesos de fiança.

LOCAL 45m2AMB ALTELL. C. PEP VENTURA A 40m AV. SANT 
ESTEVE I HISENDA. Entrada vehicles, lavabo, altell per ofici-
nes. Disposa també de 2a porta d’entrada pel vestíbul. Apte 
paleta, lampista, magatzem, etc. o qualsevol activitat. 360€/
mes Comunitat, aigua i IBI inclòs. 2 mesos de fiança.

LOCAL 126m2. C. SANT JOSEP DE CALASSANÇ. Molt 
econòmic. Entrada amb pendent per cotxe, 2 sales interiors, 
lavabo. Apte magatzem, paleta, lampista, etc, reunió d’amics 
o qualsevol activitat. També disposa de 2a porta de’entra-
da pel vestíbol. 380€/mes Comunitat, aigua i IBI inclòs. 2 
mesos de fiança.

TORRE VENDA. ZONA MONTSENY. ESTIL NÒRDIC. Parcela 
874 m2, 4 hab, 2 banys, garatge, porxo, zona jocs infantils, 
ajardinada, etc. 290.000€.

PARQUINGS
ZONA ESCOLA PIA, Av St Esteve, C. Pinyol. Cotxe mitjà. 42€/mes
ZONA HISENDA, Av St Esteve. Cotxe mitjà. 42€/mes
PARQUING VENDA, Escola Pia, Sant Esteve. Cotxe mitjà. 8.900€

LOCAL ESPECIAL 
90m2 AL CENTRE. 
CARRER REC 33. 
SEMISÓTANO
Amb tots els serveis, 
molt preparat per 
qualsevol activitat 
o magatzem al 
Centre. 380€/mes. 
Comunitat, aigua i 
IBI inclòs. 2 mesos 
de fiança.

LLOGUER · VENDA (a Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

arxiu / x. sOlanas

Actes remullats BLANCS BUSCA NOVAMENT ELS MILLORS AIGÜERS I AIGÜERES

Correaigua, tobogan i jocs per 
refrescar-se entre acte i acte

CORREAGUA  La Porxada d'omple per deixar enrere la calor de l'agost

l Es busca aigüer/aigüera 
infantil per mullar al Cor-
reaigua
Dia i hora: Dissabte 25 (16 h)

l Es busca aigüer/aigüera 
(adults; més de 18 anys)
Dia i hora: Dissabte 25 (18 h)
Lloc: Carrer Anselm Clavé a  
l'alçada de la plaça Maluquer

l Correaigua infantil
Dia i hora: Divendres 31 (16 h)

l Correaigua 
Dia i hora: Dissabte 1 (22.45 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Festival de colors
Dia i hora: Dissabte 1 (11 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà

l Tobogan aquàtic
Dia i hora: Diumenge 2 (10.30 h)
Lloc: Carrer de l'Equador, 
cantonada carrer de l'Argentina

L'aigua

La colla blanca començarà la fes-
ta dissabte tot buscant els millors 
aigüers i aigüeres per remullar els 
centenars de persones que acudei-
xen cada any a l'acte més refrescant 
de la festa, el Correaigua. Els blancs 
tornaran a fer protagonista l'aigua 
amb un festival de colors –és a dir, 
una guerra d'aigua amb colorant–. 

D'altre banda, dimecres les Cu-
quetes i els Cucots també prepa-

raran la plaça del Peix per fer-hi 
castells de sorra i aigua. 

Blaus també ha ideat activitats 
refrescants, dijous a la tarda, al 
parc Torras Villà, amb jocs amb 
fang i aigua, així com cosntrucci-
ons i un laberint.

Finalment, diumenge es repetirà 
el tobogan aquàtic que s'estrenava 
l'any passat al carrer Equador. Di-
versió refrescant assegurada! i

Amb amor, Francesc
L’inefable Francesc Payàs també torna aquest 
dies, amb un nou lliurament de la seva sèrie de 
dibuixos Personatges de festa major.

És ja la vuitena edició d’aquest recull d’il·lus-
tracions amb un esperit festiu, però que en oca-
sions també ha retratat edificis emblemàtics de la ciutat o relacionats 
amb entitats, com el Club Balonmano Granollers. I és que Payàs és molt 
conegut per molts pel seu suport entusiasta als clubs esportius locals. 
Per a l’autor, aquesta és una confessada declaració d’amor a la ciutat on 
ha nascut i de la qual n’és un pintoresc ambaixador.

Com ja és habitual, l’exposició recala a la sala Espai Tranquil de la bo-
tiga Barbany, al carrer d’Anselm Clavé, un espai recollit ideat per a actes 
culturals de petit format. La mostra s’inaugurarà divendres  (19 h).

Exposició BARBANY ACULL 'PERSONATGES DE FESTA MAJOR'

Aniversari DISSABTE, LA TERCERA TROBADA INFERNAL

La Gralla de foc ja té un 
quart de segle
La tercera Trobada Infernal que or-
ganitza el grup de la Gralla de foc de 
Blaus servirà, a banda de per mos-
trar una àmplia representació de 
bestiari de foc, per celebrar el 
25è aniversari de la Gralla de 
Foc, un element zoomòrfic 
en forma de cap de gralla amb b a -
nyes, que l'escultor Ramon Aume-
des del taller granollerí Sarandaca 
va construir el 1993, a petició de la 
colla de Blaus. Amb la Gralla es vo-
lia commemorar el 10è aniversari 
de la Festa Major de Blancs i Blaus. 

La Trobada Invernal, organitza-

da amb la col·laboració del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat 
i l'Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular de Catalunya, començarà 
aquest dissabte (16.30 h) a la pla-
ça de la Corona amb la plantada de 
bèsties, que començaran la cerca-
vila a les 20.30 h i l'acabaran a les 
21.30 h a la plaça de l'Església amb 
una mostra de lluïment final i la ce-
lebració dels 25 anys de la Gralla.

Acompanyada de la Guspira
Com cada any, la Gralla també sor-
tirà divendres 31 i dissabte 1 de se-
tembre (20.30 h) acompanyada de 
la Guspira dels Blancs, a la plaça de 
la Porxada. i M.e.

n Blaus compta amb altres grups de 
cultura tradicional, com és el cas del 
Ball de Bastons, que es podrà veure 
dissabte 1 (18 h) a la Porxada. A més, 
enguany el Col·lectiu L'Embolic també 
ha organitzat una trobada de puntaires 
de Granollers, diumenge 2 (10 h) a la 
Porxada.

BASTONERES I 
PUNTAIRES BLAVES
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La plaça del Peix serà un des es-
pais que la colla dels Blancs des-
tinarà a les activitats per als més 
petits de la casa. Entre d’altres, 
hi haurà activitats familiars amb 
acompanyament musical i l’espai 
batejat amb el nom de racons me-
nuts en què, per exemple, els més 
petits podran divertir-se creant 
el seu propi festival d’art i pintar, 
dibuixar i empastifar-se (dimarts, 
10 h), o bé crear el seu propi festi-
val de sorra, on podran fer castells 
amb sorra i aigua (dimecres, 10 i 
17 h). Dijous els racons menuts 
es traslladaran als Jardins del Ci-
clista, on les Cuquetes i Cucots 
dels Blancs organitzaran l’ano-
menat festival de les cuinetes per 
a infants de 0 a 8 anys. Uns dies 
abans, dissabte a la tarda, el ma-
teix espai haurà acollit el festival 
de llums perquè els infants de 0 
a 8 anys de Granollers i entorn 
puguin experimentar i divertir-se 
amb elements lluminosos.

Dilluns la plaça de la Corona 
acollirà dues sessions de jocs ge-
gants amb la col·laboració d’Ares 
Espais Lúdics, una al matí i l’altra 
a la tarda i per a infants de 3 a 12 
anys. En tots dos casos hi haurà la 
possibilitat d’esmorzar i berenar a 
la mateixa plaça per als més petits.  

Per als més enèrgics, els Petits 
Corsaris dels Blancs conviden els 
més petits a fer tot allò que calgui 
per esdevenir un bon corsari, en 
aquest cas dijous a la tarda a la 
plaça Folch i Torres (17 h).

Activitats d'aigua
D’altra banda, els Blancs també 
són els responsables de les acti-
vitats d’aigua, com el correaigua 

arxiu

Infantil  LA COLLA DELS BLANCS ORGANITZA UN BON GRAPAT D'ACTIVITATS PER ALS MÉS PETITS DE LA CASA, DES DE TALLERS FINS A ÀPATS POPULARS

Racons menuts, 
sopars i jocs

SOPAR MENUT  Els més petits tindran el seu àpat popular particular, enguany a la plaça Can Trullàs

infantil, que té lloc a la plaça de la 
Porxada divendres a primera hora 
de la tarda, després de l’arrossada. 
Per als nens i nenes que vulguin 
participar en el correaigua infantil 
com a aigüer o aigüera, mullant els 
altres, podran provar-ho dissabte 
25 en un acte al carrer Anselm 
Calvé a l’altura de la plaça Malu-
quer i Salvador (16 h). Una altra 
activitat d’aigua serà el festival de 
colors de dissabte al matí a la pla-
ça Perpinyà, una guerra d’aigua 

l Es busca aigüer/a infantil 
Dia i hora: Dissabte 25 (16 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador 

l Batega infantil. Activitats 
familiars amb música 
Dia i hora: Dilluns 27 (18 h)
Lloc: Plaça del Peix

l Jocs gegants
amb esmorzar/berenar
Dia i hora: Dilluns 27 (11 i 16.30 h)
Lloc: Plaça Corona 

l Racons menuts: llums
Dia i hora: Dilluns 27 (19 h)
Lloc: Jardins del Ciclista

l XaiFest. Espai familiar
Dia i hora: Dilluns 27 (20 h)
Lloc: Parc Torras Villà

l Racons menuts: art
Dia i hora: Dimarts 28 (10 h)
Lloc: Plaça del Peix 

l Racons menuts: sorra
Dia i hora: Dimecres 29 (10 i 17 h)
Lloc: Plaça del Peix 

l Ball amb les Dametes
Dia i hora: Dimecres 29 (17 h)
Lloc: Plaça Folch i Torres

l Racons menuts: cuinetes
Dia i hora: Dijous 30 (10 h)
Lloc: Jardins del Ciclista 

Corsaritza't
Dia i hora: Dijous 30 (17 h)
Lloc: Plaça Folch i Torres 

Correaigua infantil 
Dia i hora: Divendres 31 (16 h)
Lloc: Plaça Porxada 

Infantil

amb colorant en què cap samar- 
reta blanca en sortirà indemne.  

Altres activitats per als més 
menuts organitzades pels Blancs 
seran el taller infantil i la mas-
terclass de zumba de dimecres 
a càrrec de les Dametes, obert a 
tothom, així com la XaiFest dels 
Esquilats al parc de Torras Villà 
dilluns al vespre (20 h), en què 
petits i grans podran gaudir de la 
música en directe en un espai cà-
lid i familiar.

També el Glamping, un espai 
d’acampada per als més petits 
situat al parc torres Villà dissab-
te al matí, amb tallers, jocs i sor-
preses, o el viatge a Animalàndia, 
una sessió pensada per conèixer i 
descobrir els animals. Finalment, 
dissabte 1 els més menuts tam-
bé podran gaudir del seu àpat de 
germanor particular (19.45 h), un 
sopar menut al ritme de la músi-
ca en què cada petit podrà anar 
acompanyat de dos adults.  x.l.

arxiu

PARTICIPACIÓ  Els infants tindran el seu espai de festa organitzat pels Blancs 

l Glamping: 
espai per a infants i nadons
Dia i hora: Dissabte 1 (10 h)
Lloc: Parc Torras Villà 

l Viatge a animalàndia
Dia i hora: Dissabte 1 (10.30 h)
Lloc: Parc Torras Villà 

l Festival de colors
Dia i hora: Dissabte 1 (11 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Sopar menut
Dia i hora: Dissabte 1 (19.45 h)
Lloc: Plaça Can Trullàs
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Els més menuts podran triar en-
tre més d'una dotzena d'activitats 
que la colla dels Blaus els han pre-
parat durant aquesta festa major. 
Algunes de les propostes tindran 
lloc al parc de Torras Villà, com 
la canalla blava, l'acte conjunt en 
què participen totes les colles in-
fantils dels Blaus (dissabte, 10 h) 
o la ventada de jocs (dijous, 18 h), 
uns espais pensats per a infants 
de fins a 9 anys on podran jugar 
amb fang i aigua, perdre's per un 
laberint, fer créixer la seva ima-
ginació amb capses per fer cons-
truccions o fer sonar instruments 
de música. També hi haurà un es-
pai més tranquil per als nadons.  

Una altra de les propostes que 
acollirà el parc serà el photocall 
amb els torets (divendres 31), 
una activitat itinerant amb què 
els més petits de la casa podran 
fer-se una foto ben divertida amb 
els torets blaus.

Més enllà del parc, la plaça de 
Maluquer i Salvador serà l'espai 

ideal per aprendre a jugar al Miau 
Guau Galletas, un joc de cartes 
recomanat per a nens i nenes de 
més de sis anys en què hauran 
d'aconseguir galetes sense des-
pertar el cuiner, o per aprendre a 
ballar dansa tahitiana en família 
(dissabte, 10.30 h). 

Aquesta festa major també po-
dran aprendre a ballar una dansa 
oriental de la mà dels Blaus, amb 
una masterclass de Bollywood a la 
Porxada (dilluns, 11 h). No gaire 
lluny d'aquí, a la plaça de la Ca-
serna, hi haurà el punt de sortida  
dels torets embolats (dimarts, 
21.15 h). 

Divendres (17 h), els més petits 
podran participar en activitats a la 
plaça de Perpinyà per recordar els 
vells temps i refrescar-se amb una 
festa de l'escuma. També podran 
recuperar els jocs típics dels anys 
80 a la plaça de l'Església (dissabte, 
18 h), un cop hagin competit amb 
la corda blava dissabte mateix, al 
carrer d'Anselm Clavé (11 h). i

Infantil  ELS BLAUS HAN PREPARAT ACTIVITATS DE TOT TIPUS PER ALS MÉS MENUTS, INCLOSA LA PRESENTACIÓ D'UNA NOVA GEGANTA PENSADA PER A LA MAINADA

Ball, gresca i jocs  
per a la canalla

l Canalla blava
Dia i hora: Dissabte 25 (10 h)
Lloc: Parc de Torras Villà 

l La minicorda 
Dia i hora: Dissabte 25 (11 h)
Lloc: Carrer d'Anselm Clavé

l We love cercavila
Dia i hora: Dissabte 25 (12 h)
Lloc: Parc de Torras Villà

l Insert coin. 
Activitat d'aigua
Dia i hora: Dissabte 25 (18 h)
Lloc: Plaça de l'Església

l Masterclass de 
Bollywood
Dia i hora: Dilluns 27 (11 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Aprèn a jugar a Miau 
Guau Galletas
Dia i hora: Dilluns 27 (18.30 h)
Lloc: Plaça de Maluquer i Salvador 

l La prèvia dels torets  
embolats (bestiari festiu)
Dia i hora: Dimarts 28 (20.40 h)
Lloc: Plaça de la Caserna 

l Sortida dels torets 
embolats 
Dia i hora: Dimarts 28 (21.15 h)
Lloc: Plaça de la Caserna

l Aprèn a jugar el Mölkky 
(bitlles finlandeses)
Dia i hora: Dimecres 29 (17.30 h)
Lloc: Parc de Torras Villà 

l Ventada de jocs
Dia i hora: Dijous 30 (18 h)
Lloc: Parc de Torras Villà

l Photocall amb els torets 
Dia i hora: Divendres 31 (11.45 h)
Lloc: Parc de Torras Villà

l Recorda amb la 
Guita Xica
Dia i hora: Divendres 31 (17 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà

l Dansa tahitiana 
en família
Dia i hora: Dissabte 1 (10.30 h)
Lloc: Plaça de Maluquer i 
Salvador

Infantil

Infantil

arxiu

DIVERSIÓ  Els Blaus organitzen un bon grapat d'activitats per als més petits

A l’àmplia galeria de personat-
ges amb què compta la festa ma-
jor de Granollers enguany caldrà 
afegir-ne un de més. La colla dels 
Gegantons de Blaus patrocina la 
creació d’una nova gegantona, 
especialment destinada a la mai-
nada. L’objectiu dels Gegantons 
és el de poder cobrir tot el ventall 
d’edats i que ningú es quedi sense 
portar un gegant.

El pare de la criatura és el jove 
artista i geganter Carlos Morillo, 
de Montornès del Vallès. Amb no-
més 22 anys és un talent precoç 
en l’art de construir personatges 
festius, i un amant de les tècni-

ques i els materials més tradicio-
nals, com el cartró-pedra.

Morillo és l’autor de la gegan-
ta de la bruixa Margarida, en re-
cordança d’una antiga remeiera, 
l’última dona de la vila jutjada pel 
delicte de bruixeria per part de la 
Inquisició, al segle XVII.

La presentació en societat de la 
nova gegantona blava se celebra-

Un nou membre 
per a la família 
dels Blaus

rà diumenge al matí a la plaça de 
la Porxada, perquè se la comenci 
a reconèixer i a la tarda pugui in-
corporar-se la cercavila de la ceri-
mònia d’inici.

La colla vol mantenir la mecàni-
ca de l’acte en secret, però dema-
nen que els assistents portin roba 
vella. També han revelat que s’or-
ganitzarà un taller infantil i pro-
ves d’habilitat amb els gegantons i 
que es farà un petit recorregut en-
tre la plaça de la Porxada i la plaça 
de l’Església.

Divendres a primera hora de 
la tarda el Patufet de la plaça de 
Folch i Torres serà el testimoni 
del bateig de la gegantona, que 
serà fruit d’un procés participatiu, 
animat amb un taller infantil i un 
berenar. La trobada es clourà amb 
una cercavila a la inversa, des de 
la plaça Folch i Torres fins davant 
l’Ajuntament, a la Porxada. i c.r.

l Presentació de la nova
gegantona 
Dia i hora: Diumenge 26 (10 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Bateja la gegantona
Dia i hora: Divendres 31 (16.30 h)
Lloc: Plaça de Folch i Torres

La colla blava presentarà diumenge 26  
la nova gegantona, pensada per als més petits

La nova gegantona blava 
es batejarà divendres
31 a la plaça de Foch i 
Torres, sota l'atenta 
mirada del Patufet
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Esports
l Caminada per anar escalfant 
la festa: merece la pierna! 
Dia i hora: Dissabte 25 (9 h)
Lloc: Inici Plaça de la Porxada

l Torneig de rugbi platja
Dia i hora: Dissabte 25 
(10 h sub 14 i sub 16 i 15 h sèniors)
Lloc: Parc de Torras Villà

l Pedalada popular 
i solidària
Dia i hora: Diumenge 26 (10 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l Torneig de bàsquet 3x3
Dia i hora: Dilluns 27 (18 h)
Lloc: Plaça de Can Trullàs

l Trofeu Ciutat de Granollers
Dia i hora: Dimecres 29 (18 h, 
el partit del KH-7, i 20 h, el Fraikin)
Lloc: Palau d'Esports

l Cronoescalada al Sheila
Dia i hora: Dijous 30 (19 h)
Lloc: Inici Plaça Pau Casals

l Matinal de competicions: 
futbolí, dòmino i escacs 
Dia i hora: Divendres 31 (11 h) 
Lloc: Plaça de la Corona

l Correllets
Dia i hora: Dissabte 1 (10 h)
Lloc: Parc de Congost

cOrrellets

ENFANGATS El nom de la cursa no és enganyós

Per vuitè any consecutiu la colla 
dels Blancs organitzarà el Corre-
llets (dissabte 1 a les 10 h), la cur-
sa d'obstacles de la Festa Major de 
Granollers. Hi hauran dues moda-
litats: la cursa de 7,9 quilòmetres 
per a majors de 14 anys i la de 2,8 
km per a nens i nenes de 8 a 13 
anys. Tant la sortida com l’arri-
bada serà al Parc del Congost, al 
tram situal al costat de la plaça 
de les Hortes. Les dues curses tin-

dran com a recorregut els voltants 
del riu Congost. 

El preu de la inscripció és de 7 
euros (9 euros si es fa el mateix 
dia de la cursa) i hi ha un límit de 
800 participants. Durant la cursa 
de 7,9 quilòmetres hi haurà un 
avituallament i tant en aquesta 
com en la de 2,8 km es donarà be-
guda als corredors a l'arribada. A 
més, hi haurà servei de guarda-ro-
ba i vestidors amb dutxes. 

El Correllets serà un dels 
plats forts una vegada més

El 29è Trofeu Ciutat de Granollers 
tindrà com a rival del Fraikin el 
Volendam, un dels equips potents 
d'Holanda que acostuma a quedar 
entre els primers classificats i, per 
aquest motiu, és un habitual a la 
Copa EHF com els granollerins. El 
partit es disputarà dimecres a les 
20 h al Palau d'Esports i serà una 
bona oportunitat per veure ju-
gar als quatre fitxatges de l'equip 
d'Antonio Rama: Ivan Popovic, 

Borja Lancina, Oswaldo Maestro 
Guimaraes i Antonio García. 

També el KH-7 –el primer equip 
femení–, que seguirà entrenant 
Robert Cuesta, disputarà el Ciu-
tat de Granollers el mateix dia a 
les 18 h. Al tancament de l'edició 
no es coneixia el rival. Aquest es-
tiu el KH-7 ha incorporat quatre 
jugadores: Nicole Wiggins, Giulia 
Guarieiro, Aina Fernández i Laura 
Masip. 

ehf

LA PLANTILLA HOLANDESA El Volendam acostuma a jugar a Europa

El Volendam serà el rival del 
Fraikin al Ciutat de Granollers

Cursa d'obstacles SERÀ LA VUITENA EDICIÓ Handbol L'EQUIP HOLANDÈS DISPUTA LA COPA EHF

La mítica Cronoescalada 
torna després de 20 anys 
Molts nostàlgics feia anys que es-
peraven el retorn de la tradicional 
Cronoescalada al Sheila. Tant com 
dues dècades. L'espera per fi s'ha 
acabat. Enguany es tornarà a ce-
lebrar aquesta competició popu-
lar que permet que hi participi 
tothom qui ho desitgi. Això sí, el 

recorregut no tindrà res de fàcil 
perquè consistirà en una pujada 
des de la plaça Pau Casals fins al 
carrer Veneçuela. "S'haurà de fer 
en bicicleta de carretera i serà 
trepidant perquè sortirà un ci-
clista cada minut", explica Xavi 
Raich, responsable de comunica-

TINDRÀ COM A SORTIDA LA PLAÇA PAU CASALS I ACABARÀ AL CARRER VENEZUELA

ció de la colla dels Blancs, l'orga-
nitzadora de l'esdeveniment. "A 
més, hem decidit fer-la a la nit 
amb l'objectiu de que sigui en-
cara més èpica", afegeix.

L'hora de quedada és a les 19 h  
del dijous, quan es recolliran els 
dorsals, es viurà un ambient ci-
clista i es faran els escalfaments. 
La sortida serà a les 21.30 h i en 
acabar hi haurà premis, sopar i 
concert de Crazy Rocket i sessió 
del DJ NoPronostic. 

El rugbi platja posarà
exotisme a la festa major
Granollers no té platja, però això 
no és un problema per disputar 
un torneig de rugbi platja. O, al-
menys, així ho creu la colla dels 
Blancs, que organitzarà un torneig 
d'aquest esport al Parc Torras Vi-
llà dissabte 25. A les 10 h serà el 
torn dels tornejos de les categori-

es sub 14 i sub 16. I,  a partir de les 
15 h, es disputaran els campionats 
sèniors masculins i femenins. 

I, un cop s'hagin decidit els gua-
nyadors de les diferents categories, 
serà el moment del tercer temps, 
una trobada entre els equips que 
és tradició en el rugbi.  

ES JUGARÀ AL PARC DE TORRAS VILLÀ



dj, 23 agost 2018 55PUBLICITAT



dj, 23 agost 201856 FESTA MAJOR

Uns 300 quilos d’arròs, 70 quilos 
de gambes i 40 d’escamarlans, 40 
quilos de cap de rap i 75 de cala-
mars, 100 quilos de musclos, 100 
quilos de ceba tallada i pelada, 
50 quilos de pèsols i 50 més de 
llimones… No, no és la llista de la 
compra, són només algunes de les 
quantitats més cridaneres de la 
trentena d’ingredients que diven-
dres s’abocaran a les tres paelles 
gegantines que faran el xup-xup al 
parc Torras Villà. L'arrossada po-
pular és, sens dubte, un dels grans 
moments per a tots aquells que 
també viuen la festa des del punt 
de vista gastronòmic.

El dijous era el dia en què, his-
tòricament, les fondes i cases de 
menjar servien paella als seus 
clients. Però, de mica en mica, 
Granollers està creant una gran 
tradició de fidels a la gran arrossa-
da popular del divendres de festa 
major. Una trobada que també té 
el mèrit de ser un dels actes fes-

arxiu / x.s.

Àpats populars DINARS, SOPARS I VERMUTS OMPLEN EL PROGRAMA D'ACTES DE LA FESTA, EN QUÈ, COM SEMPRE, LA GASTRONOMIA ÉS UN INGREDIENT CLAU

Divendres, paella!

persones, atretes per una flaire 
que obre la gana. El preu mòdic, 
5 euros incloent beguda i postres, 
també és un bon argument a favor 
per dinar fora de casa. De plats 

tius que se celebra de forma inin-
terrompuda des de fa 35 anys.

L’arròs començarà a servir-se a 
partir de les 14 h. Sserà l’hora de 
la veritat. Abans, però, pels volts 
de les 13 h i seguint el protocol, 
l’alcalde, els regidors, la relatora 
de la festa i els components de les 
colles faran el tradicional llança-
ment de l’arròs. 

L’arrossada és una experièn-
cia multitudinària i abonada als 
rècords. Tant pel que fa al volum 
d’ingredients com al nombre de 
comensals que congrega. L’equip 
de cuiners, encapçalats pel xef, 
està format per més de 15 per-
sones. Però és necessari l’esforç 
conjunt, la coordinació i l’experi-
ència d’un gran equip de més de 
50 persones per fer-ho possible. 
Sense oblidar el suport que reben 
per part de les colles.

El parc Torras Villà, transfor-
mat en un gran menjador a l’aire 
lliure, convoca cada any milers de 

Àpats
l Esmorzar potent 
amb els de Ponent
Dia i hora: Dissabte 25 (11 h)
Org.: Blaus (Amics de Ponent)
Col.: Carns Torrent
Preu: 3,5 euros
l Rock als Porks 4.0. 
Food Truck. Les millors 
hamburgueses
Dia i hora: Dimarts 28 (20.30 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà
Org.: Blancs
l Tast de pernil Blue's 
Snack Bar
Dia i hora: Dimecres 29 (18.30 h). 
Inscripcions a les 17.30 h. Acte 
limitat a 50 persones
Preu: 2 euros
Lloc: Plaça de la Corona
Org.: Blaus (Fòssils)
l Sopar al Blue's Snack Bar
Dia i hora: Dimecres 29 (21 h). 
Venda de tiquets a les 20 h. 
Preu: 7 euros
Lloc: Plaça de la Corona
Org.: Blaus (Fòssils)
l Gastrohavaneres
Dia i hora: Dijous 30 (20 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà
Org.: Blancs (La Comitiva del 
Ganxet). Col.: Maset del Lleó, 
Peixateria Francesc Comas i 
Xocate. Nit d'havaneres i sopar 
amb cinc plats i postres.
Preu: 10 euros
l Arrossada popular
Dia i hora: Divendres 31 (14 h)
Lloc: Parc de Torras Villà
Org.: Comissió de la Festa Major
Col.: Inserte, Fraikin, Brillante 
i Coca-Cola. Patr.: La Mútua, 
Damm, Fruits Sagarra, Àgora, 
Caprabo, Estabanell 
l Botifarrada Blanca
Dia i hora: Dissabte 1 (14 h)
Lloc: Parc de Torras Villà
Org.: Blancs (Botifarrada)
Col.: Carns Torrents
Preu: 4 euros

Més de 300 quilos d'arròs i més de 3.000 plats 
servits a la tradicional arrossada popular

d’arròs se n’arriben a servir més 
de 3.000, però es calcula que més 
del doble de persones fan bo l’èxit 
de la proposta i acaben passant 
per aquest pícnic multitudinari.  

ARROSSADA  Es calcula que s'arriben a servir fins a 3.000 plats

Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Menús diaris · Sopars ·  i molt més...
Menjadors de grups

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

ajuntament

La pirotècnia LA FIRMA DEL PAÍS VALENCIÀ VA GUANYAR EL TROFEU QUE ATORGA L'AJUNTAMENT AL CONCURS CIUTAT DE TARRAGONA

La Pirotecnia del Mediterráneo 
s'encarregarà de focs i tronada l Tronada de migdia

Dia i hora: Divendres 31,
dissabte 1 i diumenge 2 (12 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Castell de focs d’artifici
Dia i hora: Diumenge 2 (22.30 h)
Lloc: Parc Firal

El foc

El pati Jaume I de l’Ajuntament 
de Tarragona va acollir a princi-
pis de juliol l’acte de lectura del 
veredicte i lliurament de premis 
del 28è Concurs Internacional de 
Castells de Focs Artificials Ciutat 
de Tarragona. Per 14è any conse-
cutiu hi col·labora l’Ajuntament de 
Granollers amb la dotació del Pre-

mi Especial Festa Major de Gra-
nollers-Trofeu Blancs i Blaus, que 
enguany ha estat per Pirotecnia 
del Mediterráneo. 

Al concurs s'hi van presentar 13 
empreses i 4 van participar en la 
final de juliol: una pirotècnia itali-
ana, Poleggi, i tres de l’Estat espa-
nyol, Tomàs de Benicarló (Caste-

lló), Xaravia (Ourense) i Pirotecnia 
del Mediterráneo (València). El 
jurat del concurs, format per 12 
membres de diferents disciplines, 
després de valorar tots els criteris 
de puntuació, va acordar que la 
pirotècnia guanyadora del con-
curs és l’empresa Poleggi.

La segona classificada va ser 
la Pirotecnia del Mediterráneo 
que va obtenir el Premi Especial 
Festa Major de Granollers-Trofeu 
Blancs i Blaus i l’adjudicació dels 
focs artificials de la festa major 
de Granollers. Així doncs, aquesta 
empresa serà l'encarregada de les 
tronades i dels focs artificials al 
Parc Firal.

Adaptació a cada municipi
Pirotecnia del Mediterráneo asse-
gura que el seu departament cre-
atiu s'adapta a cada encàrrec, de 

manera que "elaborem cada pro-
jecte de manera original i exclu-
siva per als nostres clients".

A banda del reconeixement a 
Tarragona, la firma va rebre l'any 
passat el primer Premi del 21è 
Festival de Focs Artificials d'El 
Ejido i del Concurs de Mascletaes 
Nocturnes de Burjassot.  

Els canvis urbanístics a l'entorn del Parc Firal influiran en el format dels focs 
d'enguany, que hauran de moure l'emplaçament habitual des d'on es llença la 
pirotècnia. La construcció d'una nova nau al solar de l'antic edifici de Telefónica ha 
fet que, per motius de seguretat, s'hagi desplaçat cap al sud l'espai per instal·lar 
el muntatge pirotècnic. Així, aquestes setmanes la pirotècnia del Mediterráneo 
ha estat valorant quin tipus de focs es poden disparar i ha acabat de determinar  
el format del castell de focs. El canvi d'emplaçament, però, no afectarà a la 
visibilitat de l'espectacle pirotècnic.

Supeditats a canvis urbanístics

Campanya de donació de sang
L’Hospital General de Granollers i la Parròquia de Sant Esteve, amb 
motiu de la festa major, acullen la campanya especial de donació de 
sang A la festa, deixa-t’hi la sang, organitzada per l’Associació de Do-
nants de Sang del Vallès Oriental. 

Dilluns, a l’Hospital, l’acapte començarà a les 10 h i serà fins a les 14 
h, per reprendre el servei a les 17 i fins a les 20 h. 

Dimarts i dimecres l’acapte serà a la parròquia de  Sant  Esteve  (de  
17  a  22  h),  i  divendres, com ja és habitual any rere any, a l’avinguda 
del Parc (de 10 a 14 h).

Solidaritat A L'HOSPITAL, LA PARRÒQUIA I L'AV. DEL PARC

A CONCURS  Pirotècnia María Angustias va guanyar el Ciutat de Tarragona
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També exalumne de l'Escola Massana, 
Juanjo Sáez havia estat fins ara l'únic 
il·lustrador que va acompanyar les 
colles per fer el relat de la festa major 
de Blancs i Blaus. Va ser el 2012, quan el 
dibuixant va tenir un auge de popu-
laritat arran la sèrie de televisió Arròs 
covat.  

Els interessats en el món de la  
il·lustració i l'humor, ja l'havien  
descobert amb llibres com Viviendo 
del cuento i El Arte. Conversaciones  
imaginarias con mi madre. A Granollers 
va ser el relator pioner explicant-se 
amb dibuixos, tot i que els va 
acompanyar d'alguns textos.

Juanjo Sáez, el precedent de relator il·lustrador

m.e.

La relatora 2018  LA VINYETISTA I IL·LUSTRADORA FLAVITA BANANA S'ENCARREGARÀ DE DESCRIURE LA SEVA EXPERIÈNCIA A LA FESTA DE BLANCS I BLAUS

"Vull fer una mirada crítica en clau 
feminista i enfocada a la igualtat"

FLAVITA BANANA Va pintar en directe la primera vinyeta de la festa

Es diu Flávia Álvarez i va néixer a 
Oviedo el 1987, tot i que quan no-
més tenia un any la seva família 
es va traslladar a Catalunya i es va 
instal·lar a Caldes de Montbui, on 
va viure fins al 2010. Es va formar 
a l’Escola Massana, ara resideix a 
Barcelona i un dels seus referents 
és Quino, l’autor de Mafalda.

Una juguesca entre amics la va 
rebatejar com a Flavita Banana, el 
nom que ha adoptat per signar les 
seves creacions.

Es defineix com a vinyetista i ha 
estat l’escollida per ser la relatora 
de la Festa Major de Blancs i Blaus 
2018, un any especial en el qual 
també ha estat distingida amb el 
Premi Internacional d’Humor Gat 
Perich en l’apartat gràfic.

El seu traç, sempre en blanc i 
negre, és senzill. Però aquesta eco-
nomia de mitjans no resta força al 
seu treball. A través de les seves 
il·lustracions fa una radiografia 
punyent de les relacions humanes 
i, en especial, del món de la parella.

Les situacions quotidianes, els 
vincles emocionals plens de con-
tradiccions, el desamor i les rup-
tures hi apareixen sovint reflectits, 
amb una combinació d’humor, iro-
nia i també un polsim de tristor.

Tot i que publica al diari El País 
i també a d’altres mitjans, com S 
Moda, Jotdown, La maleta de Por-
tbou, Revista Mongolia o El salto, 
és a les xarxes socials on el seu 
treball té més repercussió, especi-
alment al seu compte d’Instagram, 
amb 394.000 seguidors.

L’any passat va publicar el vo-
lum recopilatori Archivos estelares, 
que aplega una selecció de les se-
ves vinyetes més populars.

L'entrevista
Abans d'enfrontar-se al repte de 
relatar gràficament la festa de 
Blancs i Blaus, Flavita Banana ex-
plica com s'hi veu:
–Coneixes la festa granollerina?
–No, només sé que existeixen els 
Blancs i Blaus. Però això és positiu 
perquè podré donar una visió des 
de fora, sense contaminar.
–En la història dels relators de 
la festa només hi ha un prece-
dent similar, el de l’il·lustrador 
Juanjo Sáez, l’any 2012.
–Crec que la meva elecció obrirà el 
relat a més públics, farà que nens i 
joves hi prestin atenció, que es pu-
gui mirar d’un cop d’ull i sigui més 
entretingut. Tinc la teoria que el di-
buix amb traç gruixut atrau la vista.

El relat
El relat tindrà el format habitual 
en paper que es podrà trobar a 
la botiga de festa major, a 
l’Ajuntament i a l’Oficina de 
Turisme els dies 27 d’agost,
i els 1, 2, i 3 de setembre apartir 
de les 12 h. També es podrà 
recuperar el recull de tots els 
dissenys relats a 
www.blancsiblaus.cat i a 
www.somgranollers.cat.
Del 3 al 18 de setembre estarà 
a disposició de tothom a la
Biblioteca Can Pedrals i a la 
Biblioteca Roca Umbert fins que 
s'acabin les existències.

–Tanmateix el teu treball és 
molt adult. Mantindràs aquesta 
mirada agredolça?
–Crec que la meva elecció no és ca-

El llistat
n	Els relators fins ara han estat:
    2017.  Donat Putx
    2016.  Anna Ballbona
    2015.  Pau Miró
    2014.  Eloi Vila
    2013.  Gemma Ruiz
    2012.  Juanjo Sáez
    2011.  Vicenç Villatoro
    2009.  Joan Soler i Amigó
    2008.  Màrius Serra
    2007.  Gemma Lienas
    2006.  Albert Sanchez Piñol
    2005.  Xavier Moret
    2004.  Laila Karrouch
    2003.  C Capdevila i E Piquer
    2002.  Toni Sala
    2001.  Mathew Tree
    2000.  Empar Moliner

qüestions íntimes i en el feminis-
me. Ara ho continuo fent, tot i que 
d’una altra manera i amb un altre 
missatge. Però a Granollers con-
tinuaré amb l’ull crític posat en 
aquest tema i espero que la Festa 
Major sigui un bon exemple pel 
que fa a la d’igualtat. i c.riobó

sual, ha estat intencionada. Ja he 
deixat clar a l’organització que el 
meu humor no és insolent, però sí 
que conté una crítica amable cap 
al que veig. El que faré no serà una 
lloança, sinó una crítica construc-
tiva i divertida.
–Darrerament està sorgint una 
Flavita amb una mirada més 
àmplia…
–Ara m’estic obrint a aspectes 
més socials. En part ha vingut do-
nat per les meves col·laboracions 
en mitjans generalistes, com El 
País. Em vaig adonar que potser 
m’estava encasellant una mica en 
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Bona
Festa Major
Blancs i Blaus

Us desitgem...
el comerç local de Granollers

MENUTS MARCEL

MERCAT DE SANT CARLES
PARADA Nº 19

Plaça Caserna 10. Granollers
676 27 72 72

Venda de menuts
Cap i pota, callos, 
llengua, cervells, 
caps, freixures, 

galtes, fetge, llatons...

A partir del
30 d’agost
trobareu: 

callos i cap i pota 
CUINATS

PERNILS, FORMATGES
I EMBOTITS...

Mercat de Sant Carles
08401 Granollers

PARADES 22 i 23
TEL.93 870 28 90

Sempre cuidant la teva salut
• Dermofarmàcia
• Farmacovigilància
• Consell dietètic
• Homeopatia
• Fórmules magistrals
• Analítiques

C/ Roger de Flor, 45. 08401 Granollers. Tel. 938 795 559
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Les colles semblen viure la qüestió 
de gènere amb naturalitat i el tema 
no està damunt la taula. Creuen 
que els sexes a les seves files són 
equiparables i que la paritat s’aca-
ba donant d’una manera natural. 

En opinió de Xavi Raich, repre-
sentant de Blancs, “a la junta en-
tren homes i dones i es forma 
a partir de la gent més vàlida”. 
A la cúpula de Blaus, els números 
canten: està integrada per vuit 
noies i cinc nois. Oriol Barnet, cap 
de la colla, afirma que “no hi ha 
cap filtre en aquest sentit”, però 
entona el mea culpa al reconèi-
xer que “no hi ha hagut mai cap 
dona al capdavant de la colla, i 
això potser s’hauria de plante-
jar en un futur”.

Als Blancs els honora el fet d’ha-
ver tingut titularitat femenina en 
dues ocasions, amb Rosa Llobet, 
l’any 1985, i amb Marta Sendra, 
entre 1999 i 2002.

Les colles dins les colles
On el component femení es consta-
ta amb més força és en l’existència 
de grups potents, formats exclusi-
vament per noies. L’oferta és àm-
plia, variada i per a totes les edats 

Dones de gresca  UNA VISIÓ DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS EN CLAU DE GÈNERE

Una festa en femení

El 2018 serà recordat com l’any de la puixança d’un nou feminisme. Des de les iniciatives per 
a l’empoderament de les dones en tots els àmbits de la societat o les iniciatives orientades al 
llenguatge inclusiu fins a l’esclat de moviments com el #JoTambé i d’altres campanyes virals.
Els grans àmbits festius també han estat territori abonat a la reivindicació. No només perquè 

s’han posat en qüestió aspectes com els criteris de programació i la selecció d'empreses 
que participen en l’oci nocturn, sinó també arran d’episodis tan desafortunats com el que 
es va viure durant els Sanfermines de 2016 amb la Manada, amb un enorme impacte mediàtic.
Enguany, la festa major de Granollers també es viurà, en bona mesura, en clau femenina.

arxiu

LES GUAPES  És un dels grups de dones més actiu i més consolidat

i gustos. Les seguidores de la colla 
Blanca poden triar entre les Dames 
de Foc, les Nimfes, les Afrotarades, 
la recuperació de les Dametes, les 
Dametes XL i, molt especialment, 
les Guapes, que són tot un terratrè-
mol. Les Amarruk, a més, afegeixen 
un component ètnic perquè és una 
colla que acull dones magrebines.

Les admiradores dels Blaus po-
den optar per les Bastoneres, les 

Blauchirris, les Juntetes, les Kukis 
i les Dones de Dena.

El que sí que es detecta és una 
certa diferenciació dels rols en fun-
ció dels sexes. Xavi Raich apunta 
amb humor que “jo vaig intentar 
entrar a Nimfes i em van dir que 
no”. Es mantenen els estereotips?

Paritat i relatores
La tradició d’incorporar la figura 
d’un cronista a la festa major es 
va iniciar l’any 2000, justament 
amb l’elecció d’una dona, la perio-
dista i escriptora de Santa Eulàlia 
de Ronçana Empar Moliner. Des 
d’aleshores hi han desfilat 18 tes-
timonis, però si atenem al sexe, la 
diferència és clara: una dotzena 
de veus masculines per només 
mitja de dones. 

La número 19 torna a ser una 
dona, la dibuixant Flavita Banana, 
que segurament tindrà molt pes es-
pecífic en aquesta qüestió, perquè 
la seva mirada és manifestament fe-
minista. Les seves vinyetes es carac-
teritzen per copsar amb molta agu-
desa l’univers femení, per posar en 
evidència la desigualtat home-dona 
i per una voluntat clara d’esbotzar 
estereotips.  carles riobó

arxiu

LES DONES DE DENA Els balls i vestits blaus sempre són un espectacle

I de les més grans a les més menudes. Dels tretze 
simpàtics capgrossos de la ciutat, cinc són de gè-
nere femení: la Cinta, la Lola, la Rosa de l’Encant, la 
vella del Portalet i la figura de la lluna. El seu origen 
és una mica confús, però alguns d’ells ja feien de les 
seves a començaments de la dècada dels 60. 

Encarregada pels veïns 
del carrer del Sol al 
Taller Sarandaca i ce-
dit amb posterioritat 
a la colla dels Blancs, 
va ser la darrera en 
incorporar-se a la 
comparsa.

Enxaneta

Capgrosses

Aquest any es dóna la circumstància 
que totes les enxanetes de la colla 
castellera granollerina són nenes. 
“Són molt valentes, tenen molt 
seny, són molt flexibles, saben 
pujar molt bé, són molt àgils, ho 
tenen tot per estar al pom de dalt”. 
En paraules de David Carruesco, 
president de Xics, és la constatació 
d’una tendència: “el pom de dalt 
gairebé sempre és femení des que 
les dones han entrat al món cas-
teller. És una satisfacció que sigui 
així, i no només entre la cana-
lla, perquè gairebé la meitat dels 
membres de la colla són dones".

LA CINTA LA LOLA LA VELLA LA ROSA

LA LLUNA
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

Les dones més imponents i elegants de 
la ciutat són, inqüestionablement, la 
Damiana i la Plàcida.

I en l’àmbit de les colles, encara caldria 
afegir les gegantones Paula i Rita, i la 
Neus Blanca, patrona dels Blancs.

L’inventari del bestiari festiu i popular de la 
Festa Major de Granollers és ric en bestioles 
femelles, ja siguin de foc, com a element d’ani-
mació o adaptades als més menuts de la casa.
Blanques són la Guspira, la Cabra de la mala 
llet, la Cuca i les Cuquetes. Per la seva banda, 
els Blaus exhibeixen la Gralla de foc, la Guita, la 
Guita Xica i la Vaca Divina.

També cal fer menció d’un personatge peculiar 
i amb una trajectòria accidentada, la Granota 
de Can Bassa, adoptada per la colla del Drac de 
Granollers el 2010 i incorporada a la festa.

Les Gegantes
de Granollers

Bestiari Festiu

LA DAMIANA –encara sense nom–, 
s’estava a la Casa Closa de Sabadell, 
un taller artesà de llarga tradició, que 
el va oferir a l’Ajuntament de Gra-
nollers el 1963. Però des d’aleshores 
va tenir una vida trista, arraconada 
en un magatzem. Fins que el 1981 va 
ser desempolsegada, recuperada de 
l’oblit i batejada en honor d’un dels 
Sants Metges, Sant Damià.

LA PLÀCIDA és la figura més majes-
tàtica, evocant una reina catalana del 
final de la Reconquesta. Es va estre-
nar el 1968 i el seu pare va ser l’escul-
tor mataroní Josep Maria Diamant, 
tot i que l’artesà Ramon Aumedes la 
va fer un lífting el 1987 per dissimular 
els seus primers 50 anys de vida. 
El seu nom fa referència al copatró 
de la ciutat, Sant Plàcid, i aquesta 
serà la seva primera festa major amb 
el nou vestuari i complements.
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Dones de gresca  L'ESPAI CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES S'INSTAL·LARÀ A LA PORXADA I AL COSTAT D'URGÈNCIES A L'AVINGUDA DEL PARC

Punt G, 'més plaer i menys risc'

SEGONA EDICIÓ  Alguns dels responsables de la iniciativa enguany es reedita després de l'èxit de l'any passat

Més plaer, menys risc. Aquesta és la 
consigna amb què es presenta, per 
segon any consecutiu, el Punt G.

Rere aquest nom amb doble 
sentit es desplega un dispositiu 
d’atenció, prevenció i informació. 
Com indica Ariadna Estany, una 
de les responsables del servei, el 
ventall de consultes que atendrà 
és ampli: “Al final l’objectiu úl-
tim és que les festes siguin més 
lliures i més segures, i això té a 
veure amb diferents situacions 
que es poden donar en aquest 
àmbit. Una pot ser tot allò que 
té a veure amb les violènci-
es masclistes i les agressions 
sexistes. Una altra té a veure 
amb el consum d’alcohol i altres 
drogues. I per una altra banda 
hi ha el tema de la sexualitat. Al 
Punt G hi haurà preservatius, 
amb aquesta idea de gaudir de 

la festa amb el mínim de riscos 
possibles”. Juanma Rojas amplia 
que el Punt G no ha de ser només 
un recurs en cas d’emergències, 
sinó també “un espai de trobada, 
per parlar, un espai per debatre 
moltes coses que no només si-
guin l’atenció d’urgència”.

El tret de sortida arribarà la nit 
del diumenge 26, a la plaça de la 
Porxada, amb la presentació El 
Punt G es destapa!, que servirà 
per donar a conèixer l’estand. Allà 
es podran trobar xapes i polseres 
i també hi haurà instal·lat un pho-
tocall.

Més presència al carrer i xarxes
Com a novetat, s’han incrementat 
els dies de presència a la festa ma-
jor i també es millora en l’atenció, 
perquè la carpa es desplaçarà en 
funció d’on estigui situat el focus 

principal d’animació. Així, el dis-
sabte 25, el diumenge 26 i el dime-
cres 29 d’agost i l’1 de setembre el 
Punt G estarà ubicat a la plaça de 
la Porxada, i el dijous 30 i el diven-
dres 31 d’agost a l’avinguda del 
Parc.

Durant aquests dies es difon-
dran els missatges principals de la 
campanya, que es poden resumir 
de forma sintètica a través dels 
hashtags #NoÉsExcusa i #Només-
SíÉsSí. Enguany també s’afegeix a 
les xarxes socials el compte d’Ins-
tagram @puntg.granollers.

Durant les nits de festa també es 
pot contactar a través del telèfon 
683 64 19 83 i hi ha més informa-
ció al web www.sobredrogues.net.

Formació a entitats
Durant aquest any els tècnics mu-
nicipals han fet formació i trobades 

2.880 VISITES
n	Moltes festes major del territori 
han fet un esforç per incorporar 
un protocol contra les agressions 
sexistes, amb accions de prevenció 
i resposta. La de Granollers no ha 
estat una excepció i l’any passat es 
presentava el Punt G, un dispositiu 
de salut amb personal format, ubicat 
a la plaça Maluquer i Salvador, que 
enguany repetirà.

A tall d’exemple, el Punt G va rebre 
2.880 visites durant la festa major i 
el Musik N Viu de l’any passat, amb 
consultes relacionades amb el  
consum d'alcohol, drogues,  
sexualitat i violència masclista.

De manera que enguany tornaran 
a popularitzar-se campanyes com 
#NoÉsExcusa, #NoÉsNo i #SíÉsSí.

amb les entitats amb l’objectiu que 
no només el Punt G es responsabi-
litzi d’aquests assumptes, sinó que 
tots els agents implicats en l’oci 
tinguin la seva part de responsa-
bilitat en el que succeeix durant la 
festa. Tant pel que fa a la gent que 
treballa darrere les barres com pel 
que fa al públic que en gaudeix.

“Hi ha una responsabilitat per 
part de l’administració a l’hora 
de donar força al projecte col-
lectiu. Però la nostra feina és 
que, de mica en mica, la consci-
enciació vagi creixent i es con-
verteixi en un projecte conjunt, 
de ciutadania, entitats i admi-
nistració”, indiquen els responsa-
bles del Punt G. i c.riobó
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La presa de Llauset està situada un cop es 
passa un túnel de ferm atrotinat. A l’altra 
boca d’aquest túnel hi ha lloc per aparcar, 
i fi ns i tot per plantar la tenda i passar-hi 
la nit.
Ja amb les primeres llums de l’alba co-
mencem a caminar per la riba nord de 
l’estany de Llauset, on trobem marques 
de GR 11. A l’alçada de la cua de l’em-
bassament cal girar a la dreta i caminar 
en direcció nord tot passant vora l’estany 
(o ibon) de Botornàs. Estarem atents a la 
marcació del GR, i a algun indicador del 
nou refugi de Cap de Llauset, que veurem 
emparrat en una esplanada. Trobarem 
una cruïlla amb un panel informatiu. En 
aquest punt deixem el GR 11 i enfoquem 
cap a l’oest per un sender fi tat que va 
pujant per una terrassa glacial. Rere cada 
esglaó hi ha un estanyot. Són els Ibons de 

Coma Arnau, bells i sublims en mig de la 
grisor de la pedra.
Justament entre el superior i l’estany Ge-
lat comença l’ascensió defi nitiva, triscant 
per un pedregar que ens porta a la carena 
fi nal, llarga i estreta, força aèria. Es trac-
ta d’avançar amb cura de no relliscar fi ns 
a assolir el pic del Ballivierna. Les vistes 
del massís de la Maladeta són impressio-
nants, amb l’Aneto en primer terme.
Després caldrà fer el pas del Cavall, la 
unió entre el Ballivierna i la Tuca de Cu-
lebres. Es tracta d’un pas complicat i 
exposat, una cresta curta on caldrà aju-
dar-se de les mans i no tenir vertigen. Fer 
el Culebres tampoc ha de ser necessari si 
no ho veieu clar. I més pensant que, com 
que retornarem pel camí d’anada, caldrà 
repetir l’experiència de salvar l’escull del 
pas del Cavall una segona vegada.

FENT CAMÍ A LA NATURA

ARTICLE PATROCINAT PER

Ascensió al Ballivierna
i la Tuca de culebres

www.campbase.es | C. de la Bassa , 15. Parets del Vallès | Tel. 935 621 225

Per Juan Carlos Borrego

FITXA TÈCNICA
SITUACIÓ:  a la N-230 de Lleida a Vielha es troba 
el poble de Senet de Barrabés. 
Allà s’agafa una carretera que puja a Aneto, 
poble d’on neix la pista que 
mena a l’embassament.
PUNT DE SORTIDA I ACCÈS: 
Embassament de Llauset
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA: 
2.200 m - 3.067 m
DIFICULTAT: Alta
DURADA DE LA SORTIDA: 6 h 30 min

La sala l’Aplegador de Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts va acollir 
al juliol la trobada anual amb els 
patrocinadors de la festa major. 
Aquesta edició 2018 compta amb 
la participació de 40 patrocina-
dors i col·laboradors. També hi 
ha un centenar de comerços que 
s’afegeixen al recapte –hi han 
aportat 60 euros– i que, a més, 
s'han convertit en punts d’infor-
mació de la festa. Els establiments 
sortegen una panera, la persona 
que la guanyi es donarà a conèi-
xer durant el Concurs de Rajolers. 
Entre tots els patrocinadors i col-
lboradors fan una aportació total 
de 77.500 euros a la festa, un im-
port econòmic imprescindible per 
al desenvolupament dels actes.

Així, la regidora de Cultura, 
Mireia López, va voler donar les 
gràcies a totes les persones que 
fan possible aquest projecte. La 
regidora diu que "la festa major 
tindrà més de 200 activitats 

tOni tOrrillas

Suports TAMBÉ HI HA UN CENTENAR DE COMERÇOS QUE S'HAN ADHERIT AL RECAPTE I QUE SORTEJARAN UNA PANERA I EL GUANYADOR ES CONEIXERÀ DIUMENGE

Els patrocinadors i col·laboradors 
de la festa aporten 77.500 euros

AGRAÏMENT  L'Esteve i la Plàcida, amb patrocinadors i col·laboradors

gràcies a l’esforç de la força 
blanca, la força blava i dels pa-
trocinadors que estimen la fes-
ta i la ciutat".

L’alcalde, Josep Mayoral, també 
se sumava a l'agraïment i afirma-
va que "la ciutat és suma, és es-
forç col·lectiu. Les aportacions 
de tothom fan possible la ciutat 
que volem i la festa major n’és 
un clar exemple". Mayoral afegia 
que "el que fem aquí no es fa en-
lloc més. La festa major de Gra-
nollers és única i irrepetible, 
amb ànima i sorgida de la gent".

L’acte va servir per entregar 
als patrocinadors la litografia que 
serà l’obsequi institucional de 
la festa major 2018. És una obra 
de l’artista Teresa Seguí que ha 
volgut mostrar la seva visió de 
la festa amb aquesta peça que, 
tal com explicava, té l’objectiu de 
commoure. A l'acte també van as-
sistir-hi els gegants grossos de la 
ciutat, l'Esteve i la Plàcida.  

Empreses
Els patrocinadors de la 
festa major són: 
l  Estrella
l  Fraikin
l  Àgora
l  Akí
l  La Mútua
l	Viena
l  Sarsa
l  emagina
l  RB. Health, Hygiene, Home
l  Altex 
l  Vallès Repart
l  Petrobages
l  Ballestas
l  Adex
l  La Roca Village
l  Bimbo
l  JC Vídeo
l  VOTV
l  Llorens
l  Gran Centre
l  Caprabo
l  Davilans Consultors
l  Ares Espais Lúdics
l  DeColònies
l  a.r.a.so
l  Estabanell Energia 
l  Toyota
l  Requena
També hi ha una desena 
de col·laboradors
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Segurament, el primer indici de 
l’arribada imminent de la festa 
major i aquell que registra més 
afluència de públic és l’obertura 
de la botiga de festa major, el lloc 
on proveir-se del mocador blanc o 
blau, així com de tota una àmplia 
oferta de marxandatge de les en-
titats festives de la ciutat. El punt 
de venda oficial de productes de 
festa major està ubicada a la Casa 
de Cultura Sant Francesc (al car-
rer Espí i Grau, 3)

Un any més, obrirà les seves 
portes a la cèntrica Casa de Cul-
tura Sant Francesc. Serà el diven-
dres 24 d’agost a les 11 h i estarà 
oberta fins a l’1 de setembre, amb 
un horari d’11 a 14 h i de 17.30 a 
21.30 h. Com a novetat d’aquest 
any, el diumenge 2 de setembre, 
darrer dia de festa major, només 
funcionarà d’11 a 14 h i no obrirà 
durant la tarda.

Per identificar els infants
Els pares també agrairan saber 
que a la botiga de festa major i a 
l’Oficina de Turisme es pot dema-
nar la polsera identificativa, que 
és d’utilitat per localitzar un in-
fant en cas que es perdi.

El darrer any
Com ja és habitual, les consumi-
cions de beguda durant la festa 
major es faran a través del Got de 
Granollers, el servei de gots reu-
tilitzables que s’ofereixen a totes 
les barres i bars de la festa.

arxiu / x.s.

La botiga  L'ESPAI CANVIA LLEUGERAMENT L'HORARI I EL DARRER DIUMENGE NO OBRIRÀ A LA TARDA

Marxandatge, gots i polseres

BOTIGA  A l'espai de la Casa de Cultura Sant Francesc s'hi pot trobar tot el marxandatge de Blancs i Blaus

Aquests envasos es poden re-
tornar a la caseta ubicada a l’avin-
guda del Parc en l’horari següent: 
dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 
29, de 20 a 3 h; dijous 30, de 20 
a 5 h; divendres 31, de 14 a 5 h; 
dissabte 1, de 20 a 5 h, i diumenge 
2, de 20 a 3 h.

Aquesta serà la darrera festa 
major en què es distribuirà el got 
en la seva forma actual, ja que la 
voluntat és avançar en un nou 
model de gestió del got reutilit-
zable. En aquest sentit, l’objectiu 
de l'Ajuntament, segons fonts mu-
nicipals, és continuar explorant 
vies per tal d’aconseguir una fes-
ta major sostenible i amb menys 
residus. 

Festiari

Samarretes

Bandoleres

i bosses

Mocadors
Gorres

Alguns exemples
del catàleg
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Experta en vidència i rituals amb servei presencial i telefònic

www.maytetarot.es/es/
Mayte Tarot OFERTA MESOS AGOST I

SETEMBRE: 15 minuts a 5€  
/ 30 minuts  a 8€

93 293 98 72

644 777 509
Consulta privada 20€

806 383 291
Econòmic 0,90€/minut

CONSULTES 
TELEFÒNIQUES

DES DEL MEU
CANAL DE 

YouTube

Al setembre 

Totes les novetats en espelmes ritualitzades
Segueix-me al canal: 

/Mayte tarot

El centre de la ciutat tornarà a ser 
el centre neuràlgic de la festa ma-
jor, amb espais clau i consolidats 
per desenvolupar-hi les activitats, 
com la plaça de l'Església, l'avin-
guda del parc, el parc Torras Villà, 
la plaça de les Hortes i, evident-
ment, la Porxada. Amb tot, també 
hi ha algunes activitats descen-
tralitzades, com la fira, les que 
organitzen Amics de Ponent i el 
Correllets al parc del Congost, per 
exemple.

Restauració i fira
Durant els dies de festa major 
l’oferta de restauració és extensís-
sima, però hi ha una zona d’avi-
tuallament molt cèntrica al parc 
Torras Villà. Aquí es concentraran 
diferents establiments per menjar 
i beure, refer-se i tornar a la gresca.

El dimarts 28 i el dimecres 29 
d’agost l’horari de funcionament 
serà d’11 a 3 h, el dijous 30 i di-
vendres 31 d’agost i l’1 de setem-
bre d’11 a 5 h i el 2 de setembre, 

ajuntament

Serveis  EL CÈNTRIC PARC TORRAS VILLÀ CONCENTRARÀ ELS ESPAIS DE RESTAURACIÓ I EL PARC FIRAL LES ATRACCIONS DE FIRA

Els espais i serveis de la festa

d’11 a 1 h.
La festa major també té un altre 

centre d’interès a la fira d’atracci-
ons que, com és habitual, s’instal-
larà al Parc Firal del 30 d’agost al 
2 de setembre. 

Lavabos públics
També s’habilitarà novament un 
servei de lavabos públics. A les 
places de Barangé, de l’Església, 
Maluquer i Salvador, Folch i Torres 
i al parc Torras Villà hi haurà mò-

Els actes del repte, el pregó i el ve-
redicte disposaran de traducció 
simultània en la llengua de sig-
nes catalana, així com la proposta 
#NoÉsExcusa: el Punt G es destapa! 
[més informació a la pàgina 52].

Les colles també han determi-
nat quines de les activitats que or-
ganitzen han d’oferir aquest ser-
vei. Són El teu quiosc de referència 
–dissabte 25 (19 h) a la plaça de 
les Olles–, l’ImproXou –dilluns 
(21 h) a la plaça de les Olles– i el 
Tast de pernil al Blue’s Snack Bar 
–dimecres (21 h) a la plaça de les 
Olles– que proposen els Blaus i els 
tres lliuraments de Guapes en sè-

rie de Blancs –el capítol 3, dijous 
(23.45 h) al carrer Anselm Clavé–.

Les persones amb mobilitat re-
duïda trobaran cadires reserva-
des, fàcilment distingibles perquè 
estaran pintades de color blanc i 
blau. Estaran situades al parc Tor-
ras Villà i a la plaça de les Hortes.

També es poden reservar cadi-
res per als actes de carrer trucant 
al telèfon 638 062 640, del 27 
d’agost al 2 de setembre.

A més, també hi ha lavabos 
adaptats a les places de Maluquer 
i Salvador, Barangé, Hortes, de la 
Corona, Folch i Torres i al parc 
Torras Villà. 

Traducció en llengua de 
signes i cadires reservades

HORARI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
n  Tenint en compte la durada de la festa major i el volum de gent que fa cap a 
Granollers, mantenir la ciutat neta i endreçada és tot un repte. Per aquest motiu, 
durant la setmana de la festa la recollida d’escombraries canvia d’horari per fer-la 
compatible amb l’activitat festiva. Els dies 25, 27, 28, 29 i 30 d’agost i 1 de setembre, 
aquest servei de neteja es farà al matí. Els dies festius 26 d’agost i 31 i 2 de setembre 
no hi haurà servei. A l’illa de vianants les plataformes de recollida selectiva estaran 
a disposició dels ciutadans als punts habituals, de 10 a 13 h., excepte els dies festius 
i el dijous 30 d’agost, que no hi haurà cap servei de recollida en aquesta zona.

SEGURETAT 
AMB SERVEI 
D'AMBULÀNCIES
n	En actes de festa major que 
comporten un cert risc comptaran 
amb un servei d’ambulància.
També s’habilitarà un punt d’atenció 
sanitària a l’avinguda del Parc  
que estarà operatiu del 29 d’agost 
al 2 de setembre.

duls sanitaris equipats amb vàter, 
servei de neteja i vigilància. Es pot 
consultar el plànol de situació que 
ha facilitat l'Ajuntament [a la part 
superior]. Aquests espais tancaran 
una hora després de finalitzar els 
actes per tal de donar servei fins a 
la matinada.  
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