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Les colles s'han inspirat en la 
lluita obrera i la creació pròpia 
per a les desenes d'actes que 
faran fins a l'1 de setembre  3 a 6

Balkan Paradise Orchestra, 
Sra. Tomasa, Carles Belda, 
Muyayo Rif i Oques Grasses 
posaran el toc musical  10 a 22

L'absència d'Amador Galí 
marcarà el concurs de 
rajolers, la prova reina del 
repte de Blancs i Blaus   64
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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–, que es faran entre 
el 24 d'agost a l'1 de setembre. Així, els granollerins 
i vallesans s'acomiaden de l'època de vacances i tal 
com diu La Guimbada, "quan s'acosta anar a cur-
rar, Granollers fa festa i no pensa en l'endemà". 
Així, aquest dissabte començaran 10 dies de festa 
que es clouran amb el concurs de Rajolers, l'origen 
que dóna sentit al repte de Blancs i Blaus, i el vere-
dicte del repte a la mitjanit a la Porxada.

Enguany, l'atzar ha fet que les dues colles hagin 
triat un leitmotiv similar com a fil conductor dels 
seus actes. Ambdues ambientaran les activitats 
festives en la lluita obrera –a la Colònia de Cal Got i 
a la Factoria Blanca–. Tot i la coincidència, cada co-
lla hi aportarà un estil propi i molta creativitat per 
sorprendre i engrescar tothom. De fet, l'objectiu és 
ser la colla que més anima la festa.

Jornades en blanc i blau
Les colles, les entitats de cultura popular i l'Ajuntament han programat més de 200 activitats entre 
el dissabte 24 d'agost i el diumenge 1 de setembre, quan es coneixerà el veredicte del Concurs de Rajolers

Tot i que fa mesos que les colles hi treballen, la 
rivalitat festiva, però, no començarà oficialment 
aquest proper diumenge, quan els Blaus –guanya-
dors de la passada edició– reptaran els Blancs a la 
Porxada. Prèviament, la cultura popular serà la pro-
tagonista a la cercavila de lluïment i a l'arribada a la 
plaça, amb els grups i elements festius de les colles 
que omplen la ciutat d'animació i l'acompanyen en 
els moments clau, com a la cerimònia d'inici de diu-
menge. Especialment significatiu és el moment del 
pregó del dijous –enguany amb un pregoner triat 
per Blaus–, que està precedit del pilar caminat de 
Xics, el ball del Colom, el ball de Giravoltes dels ge-
gants, i els balls dels capgrossos i del Drac.

Música per a tots els gustos
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 l'avinguda del Parc comptaran amb Oques Gras-
ses, Freenetiks i Momo, una de les bandes de tribut 
a Queen més ben valorades de tot el món. A més, a 
la plaça de les Hortes, a banda de les habituals or-
questres, s'hi farà un concert d'homenatge a Pete 
Seeger, el gran referent de la música folk.

Pel que fa als concerts proposats per Blancs i 
Blaus, hi sonaran noms com Balkan Paradise Orc-
hestra, Sra. Tomasa, Muyayo Rif, Carles Belda i el 
Conjunt Badabadoc i La Terrasseta de Preixens, 
entre d'altres.

Després d'una desena de jornades tenyides de 
blanc i blau, l'1 de setembre, el veredicte del repte, 
l'intercanvi de mocadors entre les colles i la darrera 
festa clouran la Festa Major de Blancs i Blaus 2019. i

Tot i que el PuntG 
–d'atenció i prevenció 
d'agressions masclistes 
i altres violències– va 
néixer a la festa major de 
fa dos anys, en aquesta 
edició estrena una 
caravana que li donarà 
més visibilitat. Serà 
present a la Porxada les 
nits del 24 al 28 d'agost, 
i a la plaça Barangé, del 
29 al 31.

El seguiment de la festa 
major es pot fer, com 
cada any a través de 
les xarxes socials amb 
l'etiqueta #fmbib2019. A 
més, podeu consultar si 
hi ha canvis al programa 
al compte @blancsiblaus 
de les principals xarxes 
socials, així com trobar 
novetats de les colles als 
seus portals blancs.cat i 
blausdegranollers.cat.

El PuntG

#fmbib

toni torrillaS

TOC D'INICI  La presentació de la programació i imatge a finals de juliol va donar el tret de sortida al calendari festiu

La juguesca
feta repte

Una anècdota recollida per Amador Garrell al 
llibre Granollers Vila Oberta va servir el 1983 per 
inspirar el relat que va canviar radicalment la fes-
ta d'estiu de la ciutat. S'hi explicava la juguesca 
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 participaren els 
dos rivals i els qui els animaven –els blaus i els 
blancs–, que no eren pocs". Fa 36 anys, els llavors 
joves Carles Lax i Albert Soler van proposar un 
concurs de rajolers que evoqués aquella juguesca 
i així va néixer el repte blanc i blau, fil conductor 
de la festa major contemporània.
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Entre màquines manufactureres i 
etiquetes de productes festius, la 
colla dels Blancs ha fet néixer la 
Factoria blanca, un espai d'obrers 
experts "en creació de festa des 
de 1983", que proposen activitats  
per a tothom, per a una "festa que 
no entén d'edats, ni cultures, ni 
gèneres, ni de blancs ni de blaus; 
perquè és una festa conjunta 
pensada per a tota la ciutat". 

Perquè "si ho creus, ho crees". 
Aquest lema del comitè d'empresa 
de la Factoria blanca, que ha tre-
ballat perquè la música sigui per 
a tothom, "des de rock al trance, 
passant per la música balcàni-
ca", perquè la beguda i la gastro-
nomica també s'adigui a tots els 
gustos i perquè tant el foc com 
l'aigua siguin elements presents a 
la festa. "Fem més actes i tenim 
nous grups", destaquen, i reivin-
diquen novament el fet d'haver 
renunciat  a tenir un cap de colla: 
"Ningú sobra a la Factoria que 
no entén de líders; no volem 
una jerarquia. La revolució és 
blanca". De fet, el tema de la festa 
vol posar en valor la reivindica-
ció, com la de les rebels Nimfes 
Blanques, que organitzaran les 
primers jornades feministes [més 
informació a la pàgina 24].

La samarreta personalitzada 
Els Blancs també destaquen com 
a valors de la Factoria la creati-
vitat, per la qual cosa oferiran un 
espai per crear samarretes: "el 
blanc és el punt de partida i la 
personalitat la dones tu. La cre-
ativitat no pot tenir límit!". Serà 

xavier SolanaS

Novetats blanques  OBRERS "EXPERTS EN CREACIÓ DE FESTA INCLUSIVA –QUE NO ENTÉN D'EDATS, GÈNERES NI ORÍGENS– DES DE 1983"

            inventa la Factoria blanca per 
idear la festa més reivindicativa  

La colla reivindica creativitat i personalitat pròpia amb el blanc de "punt de partida"

Dames

LES DAMES DE FOC OFERIRAN
DUES EXPERIÈNCIES INÈDITES. 
La primera serà dimarts (22 h) al 
parc Torras Villà, amb un itinerari 
de foc, amb zona de bar i música –
caldrà tiquet per accedir-hi–. 
La segona, un espectacle de creació 
pròpia 100% i música en directe 
(23.15 h).

OCTAVETES  Com a bons revolucionaris d'actitud reivindicativa, la Factoria blanca va repartir les seves idees

Blancs estrenarà com a espai de 
festa la plaça Pau Casals, reurba-
nitzada enguany. Allà dimarts hi 
situarà un dels clàssics més parti-
cipatius de la colla, el Combat de 
glosa –cant improvisat–, en què es 
pot gaudir de l'enginy, l'humor i 
la picardia dels millors glosadors 
dels Països Catalans, a partir de 
les 21.30 h.

Prèviament (20 h), qui vulgui in-
troduir-se en el món de la glosa, po-
drà participar a un taller per conèi-
xer els conceptes bàsics del gènere 
i les diferents tonades de cant im-
provisat que hi ha al país (les ins-
cripcions es poden fer a partir de 
les 18 h a la mateixa plaça). Per ar-
rodonir la vetllada, Carles Belda i el 
Conjunt Badabadoc tancaran la nit 
[més informació a la pàg.10].

La Glosa estrenarà 
la plaça Pau Casals

L'Atelier, que s'instal·larà dimarts 
matí i tarda a la plaça Maluquer i 
Salvador. 

La Factoria, però, començarà a 
bategar aquest dissabte a la tar-
da de la mà del Batek, que crearà 
un ambient familiar de jocs i bona 
música a la plaça Perpinyà, amb 
la col·laboració de Ratafia Sound 
System, que continuaran al vespre 
amb ritmes més adults –amb el 
psytrance–.

Dimecres, a partir de les 19 h a la 
plaça Barangé, arribarà La Factoria 
de creació, l'acte que Blancs insis-
teix que ningú es pot perdre "si no 
voleu quedar fora del salseo dels 

propers anys", i que de ben segur 
serà una proposta refrescant per a 
les darreries d'agost, que encararà 
la nit cap al tradicional Disco Infer-
no a la Porxada.

El XaiFest
Novament, el XaiFest de dilluns al 
parc Torras Villà tornarà a ser una 
proposta destacada del programa 
blanc, per gaudir de la música en 
directe en un espai càlid i famili-
ar, acompanyat també de "poesia, 
dibuix, il·lustracions i dansa", 
així com de "la millor cervesa i 
formatges artesans del Vallès 
Oriental" –gràcies a la col·labo-

ració de les firmes Cervesa Sobre 
Tot i La Cleda–. 

Les activitats inclouran també 
la gimcana nocturna de dilluns, en 
què caldrà superar quatre proves 
amb el grup d'amics i demostrar 
que s'és el millor treballador de 
la Factoria, així com tots els actes 
"de sempre" que han fet història 
a la colla blanca, com el Correai-
gua i el Correllets.

I tot plegat, amb la feina del co-
mitè revolucionari de Blancs, que 
té moltes coses a dir i que reivin-
dica les hores de feina dels mem-
bres de les colles per fer una festa 
major per a tothom.   m.eras
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La Colònia de Cal Got és una tèxtil 
com les que hi havia a Granollers 
i al país a l'entorn de l'any 1900. 
Aquesta recreació de l'entorn 
obrer de fa més d'un segle servirà 
a la colla blava per reivindicar els 
orígens d'un poble que es va con-
vertir en ciutat, així com "ens des-
cobrim com a fills, néts i bes-
néts d'obrers d'aquesta ciutat", 
deia el cap de colla, Oriol Barnet. 

Els Blaus es proclamen hereus 
dels ateneus obrers, del sindical, 
de la Unió Liberal i del casino, 
així com de Roca Umbert, el Clo-
tet i la gasosa, l'Anís del Faus i les 
destil·leries. "Fem un producte 
únic i artesanal: el temps festiu. 
Impossible de copiar perquè fa-
briquem una experiència irre-
petible", assenyalen. 

Les penyes
I perquè volen ser els amos de la 
seva festa major i per treballar-hi 
dur perquè sigui la més reixida, 
els treballadors blaus de la Colò-
nia de Cal Got s'han organitzat en 
sindicats i en penyes, de mane-
ra que l'esportiva acompanyarà 
novament els Amics de Ponent 
a caminar dissabte i, tot seguit, 
esperonaran els infants de la co-
lònia a competir amb la corda 
blava. A més, també ha organit-
zat les vinyes catalanes i la cursa 
d'orientació. La Penya Folklòrica 
vetllarà perquè la cultura popular 
continuï sent ben present a la fes-
ta, així com la gastronòmica obri-
rà la Cantina Gra No Hi És dilluns  
(19.30 h), instal·lada a la plaça de 
les Olles, i on es podrà gaudir de 

xavier SolanaS

Novetats blaves  LA COLLA RECREA LA COLÒNIA DE CAL GOT, UNA TÈXTIL COM LES QUE HI HAVIA A GRANOLLERS I AL PAÍS FA DÈCADES

ambienta la festa en la lluita 
obrera de principis del segle XX

centre de la ciutat. que culminarà 
la vaga general que els obrers han 
decretat per a tot el dia. De fet, fins 
i tot el servei del Tren Blau de Po-
nent, alerten, també "es pot veure 
afectat per la vaga". Blaus reivin-
diquen el "temps de capgirar les 
jerarquies i posar la vida al cen-
tre". "Si el sistema és viure per 
treballar, som antisistema", pro-
clamen, i fan del mocador la seva 
bandera en defensa del temps fes-
tiu i "la festa feta a mà i colze a 
colze". Perquè "tota festa que no 
fem els blaus, serà feta contra 
els blaus", conclouen el "obrers, 
el 99% de la festa".  m.e.

la teca, el bon beure i la revolució 
blava! També farà un tast obrer  
–en petit comitè– dimecres a la 
plaça de la Corona, que acaba-
rà plena de gom a gom més tard, 
amb el sopar dels obrers del torn 
de nit. També donaran un cop de 
mà als Fòssils i al ja 23è concurs 
de cuina de peix blau i bacallà.

Manifestació de piquets
Però l'acte definitiu, el de major 
mobilització blava i del comitè de 
la Colònia de Cal Got serà, sens 
dubte, les manifestacions i els pi-
quets de divendres 30 d'agost, a 
partir de les 19 h, pels carrers del 

Els sindicats, la vaga general i els piquets inspiraran les activitats festives

L'infern

LA GRALLA DE FOC TORNA
A LA QUARTA TROBADA INFERNAL
La bèstia de Blaus serà novament 
l'amfitriona d'aquesta mostra de 
bestiari de foc i plantada de bèsties 
que es farà a les 17 h d'aquest dis-
sabte a la plaça de la Corona. A les 
20 h hi començarà la cercavila de foc 
que culminarà a la plaça Barangé 
amb el lluïment final.

Una de les activitats més populars 
de les festes majors d'arreu dels 
darrers anys, la Holi Party, serà 
també present a Granollers de la 
mà de la Fàbrica de Cal Got amb 
la col·laboració de Pura Índia, que 
escamparan color a tort i a dret. La 
venda de pigments es farà al matí.

Holi Party, dissabte a 
la plaça de l'Església

REIVINDICACIÓ  Les pancartes seran presents en la vaga de la Colònia de Cal Got

Els Blaucops, que l'any passat ideaven una comissaria ben peculiar, són els 
encarregats enguany de l'examen teòric, la prova fisica i el cas pràctic de les 
Oposicions al Cos d'Intel·ligència Blava, a les quals hi pot optar tothom que sigui 
major de 14 anys i que s'hagi inscrit prèviament a www.blausdegranollers.cat/
oposicions. Els opositors seran dilluns a les 17 h a la plaça Maluquer i Salvador, i a 
les 19 h s'adjudicaran les places. D'altra banda, els Víkings, nascuts l'any passat, 
organitzaran tallers per tal de convertir-se en un gran víking (dimarts, a les 
10.30 h a la plaça de les Olles, els nens i nenes podran fer-se el seu escut), unes 
activitats que culminaran a la plaça de la Porxada a la tarda per demostrar qui és 
el més fort (blausdegranollers.cat/vikings).

Els Blaucops fan oposicions 
per entrar al cos d'intel·ligència
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Sempre tenim problemes i hem de suplicar i 
justificar-nos perquè ens treguin una terras-
sa per fer una activitat, i no pot ser que hàgim 
de tenir aquesta lluita constant. A Granollers 
hi ha moltes limitacions, també horàries, i al 
cap i a la fi la festa són 9 dies a l’any i potser 
haurien de ser més comprensius. I trobem a 
faltar més grups musicals de dones.

Repensant Blancs i Blaus L'ENTITAT, VINCULADA A BLAUS, TREBALLA PER LA INTEGRACIÓ EN EL MARC DE LA FESTA

Com voldries que fos la festa major del futur?
La Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers ja té 36 anys, però encara li queda corda per 
estona. Ja fa anys que s'intenta repensar alguns aspectes per anar-la actualitzant i que el model 
de colles creixi i sigui perenne –durant els anys s'han fet campanyes i s'ha creat taules de  

treball i qüestionaris–. En aquesta pàgina, alguns dels seus actors imaginen com serà la festa 
en el futur, o bé com voldrien que fos.  Una mica de ciència-ficció per reflexionar sobre el model 
i albirar un futur reixit i llarg. 

PAULA SOBRINO. Nimfes blanques

Espero que continuï sent la mateixa fes-
ta, amb una competitivitat sana, sempre 
conscients que una colla necessita l’altra. 
M'agradaria que encara fos més participa-
da; que la gent s’hi involucri. M’agradaria 
que no fos una festa molt tecnificada, sinó 
tal com és ara, en què tot es fa a mà. Que la 
joventut s’oblidi d'internet i surti al carrer.

La festa me l’imagino molt modernitzada, 
tecnològicament súper innovadora, amb els 
espais molt diferents. Les colles faran tota la 
preparació des de casa, ningú farà res amb 
feina mecànica i material. Serà una festa que 
anirà a buscar la perfecció. Serà una cosa 
mai vista. Però sí hi ha una cosa que no pot 
faltar; d'aquí 25 anys l'speaker seré jo!

El model és perfecte, la participació de la gent 
és fantàstica i sobretot per part dels grups 
implicats en Blancs i Blaus. D’això no canvi-
aria absolutament res. Però el que m’agrada-
ria és que aquest fet de bolcar-se en què pas-
sa a la ciutat no es doni només durant 9 dies 
a l’any. La resta de l’any és com si Granollers 
desaparegués, tret d’activitats molt puntuals. 

NADIA EL KOUCHE. Amarruk

PEP CALLAU. Speaker de la festa DAVID CARRUESCO. President de Xics

M'imagino una festa participativa, en què la 
gent pot fer les activitats que li vénen de gust, 
entre elles la dansa. Però no una dansa musi-
calment pobre, de músic enllaunada i cuba-
ta a la mà, sinó una dansa de compartir, de 
trobar-se amb els amics i de ballar junts les 
coses que ens agraden. Si això cap dins la fes-
ta hi cabran moltes altres coses i serà oberta.

PEPUS COSTA. President de l'Esbart

Cal més gent. El que pensi que ja en som 
prous està pensant en un altre model de fes-
ta. M’agradaria molta més gent que participi 
activament. Em costa imaginar com fer sos-
tenible que tothom fos organitzador, que el 
públic i els components de les colles gairebé 
es confonguessin; fer real que la meitat de 
Granollers sigui blanca i l’altra meitat blava.

PACO CRUZ. De L'olla dels pobres

M'agradaria que es conservin els actes més 
tradicionals, com són els de competició en-
tre colles; que el seguici festiu de la cercavila 
del pregó de dijous es mantingués intacte i, 
fins i tot, es fes alguna revisió, que avui dia 
no s’està fent. I pel que fa a Diables, m’agra-
daria que en futur puguem seguir gaudint 
del nivell de públic que tenim ara com ara.

JOAN GIRÓ. Cap de colla de Diables

M’imagino la festa del futur amb un pes més 
gran de les entitats de cultura popular i tra-
dicional –la colla del Drac, Gegants, Diables, 
Xics…–, en convivència amb Blancs i Blaus. 
I, a més, crear algun element nou que pugui 
representar la festa major durant tot l’any i 
que actuaria com a nexe d’unió entre aquests 
elements de cultura popular i les colles.

ARNAU TORRILLAS. Amics de Gegants
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Les propostes musicals d'enguany 
de la colla blanca aposten per dos 
referents de les músiques d'ar-
rel popular. D'una banda, dilluns 
(23.30 h) els sons balcànics de l'est 
d'Europa els aproparan les barce-
lonines Balkan Paradise Orchestra, 
una banda d'11 noies que encoma-
nen la seva energia en el directe. 
De l'altra, la mitjanit de dimarts la 
música pròpia arriba de la mà de 
Carles Belda, que es retroba en-
guany amb el Conjunt Badabadoc 
per oferir un concert ple de can-
çons en català que s'han convertit 
en himnes amb el seu particular 
estil tamisat per l'acordió. 

Balkan Paradise Orchestra (BPO)  
va iniciar el seu camí el 2015 i, des 
de llavors, ha anat confirmant la 
seva qualitat i originalitat. Les 11 
instrumentistes de vent i percussió 
han aportat un aire fresc i alegre al 
panorama de les fanfàrries del país. 
Amb formacions, experiències i in-
fluències diverses però compartint 
la passió per la tradició balcànica, 
aquest grup de dones transforma 
el gènere en un autèntic elixir de 
melodies tradicionals amb ritmes 
de tot el món, i ofereixen un espec-
tacle que cerca l'empatia amb el 
públic, que no pot resistir les ga-

bpo

Música blanca LES PROPOSTES ES COMPLETEN AMB L'SKA, EL PUNK I EL REGGAE DE MUYAYO RIF, TELONEJATS PELS VALLESANS ALDARULL

Aposta pels sons d'arrel popular amb 
la Balkan Paradise Orchestra i el Belda

d'uns anys sense directes compar-
tits. Sens dubte, el format és d'allò 
més festiu i nostrat: recuperen els 
clàssics del pop, rock i cançó cata-
lana a ritme caribeny i de patxan-
ga. Una proposta que arrodonirà el 
Combat de Glosa –cançó tradicio-
nal improvisada–, en què el Belda 
també s'hi troba molt còmode.

La proposta es va formar fa més 
d'una dècada, quan l'exPomada 
Carles Belda i el seu acordió tro-
baven la complicitat d'Eric Herre-
ra (Dijous Paella) a la bateria i als 
vents, Marc Serrats (Xerramequ 

nes de ballar i de festa. Tot plegat 
està recollit en un disc, K'ataka, 
una bona eina per introduir-se a 
la fanfàrria femenina de les BPO, 
si és que algú encara no les coneix. 

Nit de glosa i patxanga
Carles Belda i el Conjunt Badaba-
doc tornen a actuar plegats després 

Concerts
l Concert d'Aldarull i 
Muyayo Rif, i dj Hochi i pd Tes
Dia i hora: Dissabte 24 (23.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Concert de swing amb The 
Boozan Dukes amb tallada 
de cabells (dins el FIMAC) 
Dia i hora: Diumenge 25 (19 h)
Lloc: Plaça Folch i Torres

l Concert de Balkan Paradise 
Orchestra i pd Pausa 
Dia i hora: Dilluns 26 (23.30 h)
Lloc: Plaça de l'Església

l Concert amb Carles Belda  
i el Conjunt Badabadoc
Dia i hora: Dimarts 27 (24 h)
Lloc: Plaça Pau Casals

Tiquis Miquis, Dijous Paella) a la 
mandolina i guitarra, i Lo Pardal 
Roquer al contrabaix. Així naixia 
el Conjunt Badabadoc, que s'es-
trenava l'estiu de 2006. Des de lla-
vors la formació ha gravat un gra-
pat de senzills i tres àlbums –Per 
jamaicanes! (2009), L'escala de la 
vida (2011) i Som així, (2012), on 
hi han versionat clàssics com País 
petit de Lluís Llach, La catximba 
d'Umpah-pah i Pantalons curts i 
els genolls pelats, d'Els Pets.   m.e.

Muyayo Rif per a l'arrencada de la festa
Els ritmes blancs s'encetaran, però, 
dissabte 24 amb l'ska, el punk, el 
reggae i el mestissatge dels llobre-
gatins Muyayo Rif. La banda, nas-
cuda l'any 2000, va fer un canvi de 
rumb el 2007 gràcies, entre altres 
aspectes, a la implicació de Gam-
beat (Radio Bemba, Mano Negra) 

tant en la producció de discos com 
en el directe. El 2017 van editar el 
seu quart treball, All in, amb nous 
sons propers a l'electroswing i la 
disco. Muyayo Rif ha actuat arreu 
d'Europa i, gràcies a la colla blan-
ca, dissabte aterraran a la Porxada. 
Ho faran precedits dels vallesans 

Aldarull, que l'any passat actuaven 
al Musik N Viu. Les seves versions 
de clàssics i les ganes de festa van 
fer del bolo una nit memorable. 
Ara tornaran a actuar a Granollers, 
a la Porxada. I, per tancar la vetlla-
da, dj Hochi + pd Tes faran ballar 
fins a la matinada. 

El FIMAC tindrà un espai diumenge vinent per als amants del swing que, a més 
d'escoltar o ballar amb la banda The Boozan Dukes, podran participar al barber 
shop, amb tallada de cabells en directe. The Boozan Dukes és un col·lectiu  
internacional de músics establerts a Barcelona que interpreten lindy hopp  
swing original, stomp, voodoo blues i calypso. Sortits de la campanya d'un  
lluent gramòfon, transporten a una altra època, amb històries d'amors i tavernes  
populars. La formació compta amb Paul Sessions a la veu i trompeta, Emma 
Gawlinski al saxo tenor, Quico Hernàndez al whasboard, Ruth Abela al banjo, 
Mattia Sinigaglia a la guitarra i Xabi Eliçagary i Oriol Fontanal al baix. 

Swing amb The Boozan Dukes

SONS DELS BALCANS  Les 11 instrumentistes interpreten ritmes d'arreu amb una energia captivadora
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El directe de Sra. Tomasa, ple de for-
ça i vitalitat, serà l'atractiu musical 
de dilluns a la nit. El grup fusiona 
tota mena d'estils de manera arris-
cada, sobretot mestissatge i electrò-
nica, la part més humana amb l'ac-
tualitat. "És la voluntat d'aportar 
al panorama mestís i electrònic 
alguna cosa diferent, perquè el 
progrés és la característica més 
important de la humanitat", diu 
el grup en la seva presentació. Sra. 
Tomasa està format per Pau Lobo 
(veu), Santi Longarón (saxo), Marc 
Soto (bateria), Alberto Limiñana 
(baix), Jordi Sanz (guitarra), Gerard 
Williams (teclats) i Pablo Domín-
guez (percussió), i des del 2013 han 
enregistrat tres treballs amb notes 
de rock, ska, ritmes llatins i dubs-
tep, entre altres estils.  

ResKat i Zesc
Seguint la mateixa línia de músi-
ca local, la Porxada serà testimo-
ni unes hores abans del so dels 
baixvallesans Zesc –Francesc Gil, 
Quentin Lionmane i Judit M. Gené–, 
que ja van estrenar-se davant del 

Sra. tomaSa

Música blava EL MATEIX DILLUNS A LA TARDA, LA PORXADA ACOLLIRÀ LA TARDA DE GRUPS AMATEURS DE LA COMARCA ORGANITZADA PER BLAU FEUER

El mestissatge i l'electrònica de la Sra. 
Tomasa clou una jornada de talent local

més de tenir una versió en el clàssic 
cassette. Es tracta d'un disc autoe-
ditat caracteritzat per un estil que 
el grup defineix en tres paraules: 
reverb, fuzz i amor. La mateixa tar-
da també actuarà ResKat, que des-

taca per la crítica social de les se-
ves lletres i que encoratja a lluitar 
pels drets i les llibertats. El grup de 
la Catalunya Central va guanyar el 
Premi Calabutí 2018 a la Cellera de 
Ter, i el seu directe ofereix vuit te-

públic granollerí durant el Concurs 
[És]Música del 18 de maig. El grup 
va treure a la llum al febrer el seu 
primer EP, Seth, format per cinc 
cançons i que es pot trobar a Spoti-
fy i en altres plataformes digitals, a 

Concerts
l Concert amb Golíat 
i Albert Lax
Dia i hora: Dissabte 24 (22 h)
Lloc: Plaça de l'Església

l Concert de ResKat i Zesc 
Dia i hora: Dilluns 26 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Concert de la Sra. Tomasa i 
sessió de dj Rule 
Dia i hora: Dilluns 26 (24 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Concert amb La Terrasseta 
de Preixens i dj Trabubu
Dia i hora: Dimarts 27 (24 h)
Lloc: Plaça de l'Església

mes propis i versions de grups com 
Obrint Pas, Auxili i La Gossa Sorda.

Abans d'aquest dilluns musical,  
les notes de km 0 també hauran 
sonat dissabte amb els granollerins 
Albert Lax i Golíat. Lax  presenta ar-
reu The Deepest String, un projecte 
de base acústica que barreja el folk, 
el grunge i el rock alternatiu dels 
90, mentre que el trio Golíat, a qui 
li agrada crear als assajos, experi-
mentar a l’estudi i expressar al di-
recte, presentarà Quimeres, un EP 
editat aquest 2019.    x.l.

Música i sons de revetlla,
amb La Terrasseta de Preixens
Potxons, la forma pallaresa per 
anomenar els petons, és el títol 
del nou treball de La Terrasseta 
de Preixens estrenat amb prou 
feines fa quatre setmanes. El títol 
dóna nom també a un dels temes 
més sorprenents de l'EP, dedicat 
a les persones que viuen, cuiden 
i mantenen vius els racons més 
salvatges i rurals de la geografia 

catalana. La banda de Ponent, un 
dels màxims exponents en música 
de revetlla situat entre Cervera i 
Igualada, aterrarà a la festa major 
granollerina després de centenars 
de concerts per tot el territori i 
que el 2016 fes parada a la ciutat 
en les Barraques de maig. La for-
mació desplegarà sobre l'escenari 
els ritmes d'aquests nous temes i 

també els més valorats dels seus 
quatre discos –El Gran Desgraciat 
(2011), Rapinyaires (2013), Candi-
datura (2015) i Tou (2017)–. 

El grup està format per Albert 
Sala (veu i acordió), Jordi Palou 
(veu i guitarra elèctrica), Roger 
Pascual (bateria), Eloi Virgili (gui-
tarra clàssica i elèctrica), Marc 
Vilarrubias (baix), Ramon Llavall 
(trompeta), Pau Carbonell (trom-
bó) i Arnau Farràs (trombó), amb el 
suport de Javi Tanarro (veu, teclats 
i sintetizadors), Marcel Puig (trom-
bó) i Jordi Argilés (percussió). 

SRA. TOMASA  Els barcelonins tornen a la festa major de Granollers amb un dels directes més ballables del país

terraSSeta de preixenS
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Un dels festivals musicals amb 
més èxit de la colla blanca és el 
Rock als Porks, que torna aquest 
dimarts a la plaça Perinyà. 

Així, a partir de les 20 h la 
Factoria Blanca hi farà sonar 
els acords més rockers, que es 
podran acompanyar d'un mos, 
gràcies als foodtrucks que hi 
haurà instal·lats. Després d'un 
primer directe adreçat als més 
menuts amb Sin City [més infor-
mació a la pàgina 42], comença-
rà el concert d'Umbral (23 h). 
Les actuacions continuaran a 
mitjanit amb Icestorm, un clàs-
sic de l'escena metalera catala-
na nascuts fa més d'una dotzena d'anys.

La nit de rock culminarà amb Metalma-
nia, una banda de tribut a la ja llegendària 
Metallica que, sens dubte, farà sonar clàs-
sics com Enter Sandman, Master of Pup-
pets i Nothing else matters. 

El FIMAC
Un altre dels cicles musicals més ben re-
buts de Blancs és el FIMAC, que comen-

çarà la festa diumenge amb un concert 
swing amb tall de cabells inclòs. La segona 
cita serà dimecres (22 h) a la plaça de les 
Olles, amb Éldelbar i la música de taverna, 
cant difònic, ball i festa amb Pony Pisador. 
Dijous (19.30 h) l'escenari serà l'Adobe-
ria amb un concert cantautor, mentre que 
dissabte (21.30 h) el FIMAC portarà la 
música celta a la plaça de la Caserna, amb 
cervesa artesana i sopar de taverna .   m.e.

arxiu

Més música blanca i blava DIMARTS TORNEN ELS FESTIVALS HABITUALS DE LES COLLES, COM EL ROCK ALS PORKS I EL SOUND SYSTEM

Tribut a Metallica i concert
d'Icestorm al Rock als Porks

ROCK ALS PORKS  Els directes roquers són tot un clàssic

El Blaus Sound System, el 
festival que pretén apropar 
la música jamaicana a tota la 
família, arriba enguany a la 
tercera edició. 

Dimarts, la plaça Folch i 
Torres (18 h) convidarà Ru-
dimentario per començar a 
agafar el ritme. El festival de 
Jamaican Blaus continuarà 
a les 20 h amb Dance Cra- 
sher Sound, dos badalonins 
amants de la música jamai-
cana que són uns veterans de 
l'escena del país. Per agafar 
energies per continuar la ses-
sió musical s'hi vendran boti-
farres a preus populars.

El colofó del tercer Blaus Sound System 
serà l'actuació d'Alex Bass & King Siva Dub 
Live Show, uns indispensables del reggae 
català actual. 

L'Electropark
L'ampli ventall musical de les colles ar-
riba a tots els gustos. Els darrers anys la 
proposta d'Electropark ha estat una de les 

més esperades. L'any passat es traslladava 
sobre asfalt en un ambient que enguany es 
manté. Així, l'Electropark Urban Concept 
es farà en aquesta ocasió a la plaça del 
Peix dimecres (18 h) amb Daniel Baugh-
man, Fede Zerdán, Gus Van Sound, Lucient 
i Marc Frigola. A partir de les 12 h hi haurà 
un vermut i a les 15 h l'afterlunch pensat 
per a l'ambient familiar.   m.e.

arxiu

Els ritmes jamaicans, de 
nou al tercer Sound System

BLAUS SOUND SYSTEM  L'aposata per la música jamaicana
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La programació musical d’aquesta 
festa major granollerina té un pro-
tagonista destacat: Oques Grasses. 
La nit de dijous el grup osonenc 
farà seu l’escenari de l’avinguda 
del Parc, en un concert que anirà 
seguit d’una sessió als plats amb 
dj Sendo.

El septet ha tornat a l’actuali-
tat després d’una llarga i volgu-
da aturada de tres anys –xarxes 
socials incloses–, necessària per 
retrobar-se personalment i musi-
calment. Com explica el cantant i 
lletrista Josep Montero: “Amb la 
bogeria de tot plegat pot arri-
bar un moment que t'oblides 
del més important, que és fer 
cançons".

El fruit d’aquesta desconnexió 
és el seu esperadíssim quart disc 
d’estudi, Fans del sol, que conside-
ren com el treball més important 
de la seva trajectòria, encetada 
el 2012. Un disc més eclèctic i 
reposat, amb alguns temes amb 
base electrònica. "Vam començar 
fent una cosa i ara en fem una 
totalment diferent, però sen-
se perdre l'essència. La sort és 
que això ha agradat perquè no 
sabríem fer-ho d'una altra ma-
nera", apunta el baixista Guillem 
Realp.

Cançons com Sta guai, Torno 
a ser jo, Escopinya, John Brown, 
Serem ocells, Cançó de l’aire, Més 
likes o In the night han conquerit 
tota una generació de fans adoles-
cents i l’han convertit en un dels 
discos de l’estiu.

El que resta inalterable és el 
missatge positiu del grup i la seva 
despreocupació vital, una crida a 
viure el moment de manera natu-
ral i sense artificis. Les lletres con-

oqueS graSSeS

Música a l’avinguda del Parc EL QUART TREBALL DEL SEPTET D'OSONA ÉS UN DELS DISCOS DE L'ESTIU I SERVIRÀ PER OBRIR ELS CONCERTS DIJOUS

Tornen Oques Grasses, els 
ambaixadors del bon rotllo

osonenc continua demostrant la 
seva bona salut i que sense Oques 
grasses la música catalana seria 
molt més avorrida. El seu directe 
a Granollers, festiu i energètic, en 
serà una bona prova.   carles riobó

tinuen sent poètiques i desvergo-
nyides i amb un punt d'insolència. 
“Mai no hem volgut ser un grup 
festiu o exclusiu de festes ma-
jors perquè la gent balli. Sem-
pre li hem donat importància a 
les lletres de les cançons", asse-
gura Montero.

Amb estil propi
Oques Grasses són un dels grups 
més inclassificables de l’escena, i 
els crítics musicals ho tenen pelut 
per trobar una etiqueta que acon-
segueixi definir la seva sonoritat 
efervescent i trencadora, que viat-
ja pel funk, el reggae, el hip-hop, el 
dance, el pop alternatiu i el trap, 
sense oblidar les picades d’ull a la 
música d’arrel i el folk tradicional.

Hi ha qui opina que aquest èxit 
del quart disc és un salt qualitatiu 
que els col·loca a la primera divi-
sió. Dues coses sí que són segures: 
que l'inesgotable planter musical 

l Concert d'Oques Grasses i 
dj Sendo 
Dia i hora: Dijous 29 (01 h)

l Concert de Freenetick 
amb dj Hazhe, Invert,  
Skone, Chuty i Rude Teo 
Dia i hora: Divendres 30 (01 h)

l Concert amb Momo 
–Tribut a Queen– i dj Jou TM
Dia i hora: Dissabte 31 (01 h)

Lloc: Avinguda del Parc

Concerts

ESTIL OSONENC Oques Grasses, un dels grups més inclassificables del país

arxiu

CANPIONS DEL FREESTYLE Chuty, Invert i Skone es presenten com a Freenetiks

Freenetiks, gran festival de 
la paraula i la improvisació
Gran festival de rap el de la mati-
nada de divendres a l’escenari de 
l’avinguda del Parc. Sota el nom de 
Freenetiks es presenten tres cam-
pions de freestyle de l’elit d’aquest 
moviment. Amb tres títols estatals 
i dos campionats del món, Chuty, 
Invert i Skone es disputen un lloc al 
cim. Els completa posant el ritme als 
plats dj Hazhe, un altre dels noms 
de referència en el seu vessant com 
a productor amb una reconeguda 
trajectòria. Tots junts configuren el 
primer grup en castellà de l’àmbit 
internacional. Completa el cartellàs 
el dj Rude Teo, que conduirà la recta 
final de l’espectacle.

El seu xou únic, cada nit dife-
rent, es fonamenta en la impro-
visació, la participació del públic 
i el factor sorpresa, i transita per 
parts diferents. Des de l’exhibició 
dels millors estils en l’art de la 
improvisació, passant per la inte-
racció amb el públic i culminant 
amb una batalla a tres bandes que 
segurament reservarà alguns dels 
millors moments de la nit.

El projecte Freenetiks com a 
experiment col·lectiu neix l’any 
2016, però amb anterioritat els 

seus joves MC ja tenien una tra-
jectòria prou consolidada i havien 
actuat a festivals importants com 
Viñarock, Red Bull Batalla de los 
Gallos, Hipnotik Festival, Cultura 
Urbana, Carrefest, Meid in Espain, 
Linea 16 o Gold Battle, aplegant 
aforaments de 10.000 espectadors.

Invert destaca per ser el veterà 
dels rapers. Chuty, per contra, va 
aconseguir el seu primer campio-
nat nacional amb només 20 anys i 
és per a molts el millor freestyler 
en castellà. Sobresurt per la seva 
agresivitat a l’escenari i el seu do-
ble tempo. Skone destaca pel seu 
enginy en atacar verbalment als 
seus oponents. Les xarxes socials 
són el seu segon escenari, de pro-
porcions encara més imponents. 
Alguns dels seus vídeos a YouTu-
be superen els dos milions de vi-
sualitzacions i entre els tres frees-
tylers acumulen més de 200.000 
seguidors a Instagram.

Per la seva banda, dj Hazhe és tot 
un referent de la cultura hip-hop, 
ha conduït l’evolució musical de 
formacions com Rapsusklei, Sicario 
i Cloaka Company, i actualment for-
ma part del grup Mala Juntera.   c.r.
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La pel·lícula Bohemian Rhapsody 
ha rellançat mundialment l’interès 
per Queen, la icònica banda de rock 
que liderava el carismàtic Freddie 
Mercury. La festa major grano-
llerina s’apunta oportunament a 
aquest revival nostàlgic i presenta 
en directe Momo, el grup tribut del 
quartet britànic, el dissabte a la nit 
(1 h) a l'avinguda del Parc.

momo

Música a l’avinguda del Parc DIRECTE DE MOMO, EL GRUP TRIBUT DE QUEEN

Freddie Mercury reviurà

des del cor i amb un profund conei-
xement del llegat musical que ver-
siona. Això fa que hagi estat l'única 
banda de parla hispana triada per 
tocar a la 24a Convenció de Fans 
de Queen celebrada a Anglaterra.

Naturalment, el principal actiu 
de Momo és la veu del seu can-
tant, José Luis Momo Cortés, que 
reprodueix els molts registres de 
Mercury. La seva qualitat ha estat 
elogiada, fins i tot, pel mateix Bri-
an May, guitarrista de Queen, que 
el va escollir personalment per 
protagonitzar la versió espanyola 
del musical We will rock you.

Cortés es va sentir atret per Que-
en des de petit, encara que va ser 
després de la mort de Mercury, el 
1991, quan va desenvolupar el que 
defineix com una "obsessió com-
pulsiva". La nit de dissabte promet 
ser una trobada de públic interge-
neracional, captivada pel fantasma 
d’una banda amb un so únic i molt 
reconeixible, i amb un repertori 
farcit de veritables cançons-himne. 
I és que com cantava Mercury, the 
show must go on.   c.riobó

Creats a Madrid el 2006, Momo 
no és un pàl·lid reflex de l’original. 
A diferència de les bandes clòni-
ques, ells no tracten d’imitar la 
imatge de Queen. És a dir, res de 
malles, ni bigotis, ni perruques. 
Es basen en la música, tractant de 
captar l'essència de les cançons, la 
seva força i els seus matisos.

Momo és un homenatge que neix 

l Concert d'Illa Carolina
Dia i hora: Dijous 30 (23 h)
Lloc: Plaça de l'Església

Concerts

MOMO El cantant va desenvolupar, com ell mateix defineix, una "obsessió compulsiva" per Queen

arxiu

LA BANDA Carol Badillo lidera la formació de Parets del Vallès

Illa Carolina, l'illa del tresor

ELS DE PARETS TORNEN AMB LES CANÇONS DE 'BELLAVISTA'

L’Illa Carolina és un minúscul pun-
tet al mapa. Un conjunt d’illots 
deshabitats dels atols de corall, al 
centre de l’oceà Pacífic. És un dels 
primers llocs de la Terra on es veu 
sortir el sol i, segurament, un bon 
lloc per perdre-s’hi.

En una latitud molt més pro-
pera, la nit de dijous a la plaça de 
l’Església tindrà una alenada d’ai-
re fresc de la mà del pop de l’Illa 
Carolina en versió vallesana.

Una de les darreres aparicions 
del grup de Parets del Vallès ha 
estat al mes de juliol, al Festival 
Jardins Pedralbes, en què va obrir 
la vetllada ni més ni menys que 
per a Roger Hodgson dels mítics 
Supertramp.

A Granollers presentaran de 
nou les cançons de Bellavista, el 
seu darrer treball discogràfic amb 
un component autobiogràfic. Però 
segurament també rescataran 
temes dels seus dos discos ante-
riors, composicions propulsades 
per la veu dolça de la Carol Badillo 
i una combinació de delicadesa, 

guitarres energètiques i actitud.
L’imaginari d’Illa Carolina beu 

de les experiències vitals, dels re-
cords personals i dels indrets vi-
sitats. Històries costumistes inspi-
rades per la literatura, pel cinema 
i per altres músiques. En definiti-
va, per la vida.

A Bellavista, Illa Carolina s’ins-
pira en el mar i imatges com les 
Illes Medes, per centrar-se en la 
bellesa que comporta el procés de 
maduració.

Una de les cançons del disc es 
titula Som feliços, segurament la 
millor declaració d’intencions per 
a una nit d’estiu i de festa major, 
potser somiant amb les illes dels 
mars del sud.  
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L'inconfusible veu veterana i el 
banjo de cinc cordes de Pete Se-
eger, un dels pares de la música 
folk internacional, tornarà a sonar 
a finals d'agost per reviure alguns 
dels himnes més reconeguts dels 
moviments pacifistes i ecologistes. 
Serà en un concert d'homenatge al 
músic de folk nord-americà que la 
comissió de festa major de Grano-
llers ha preparat per recordar qui 
va ser un agitador de consciències 
durant molts anys, activista polític 
i referent dels moviments socials.

El maig passat Seeger hauria ce-
lebrat el seu centenari. Nascut en 
una família de músics i intèrprets, 
va iniciar la seva carrera musical 
la dècada de 1940 en els projectes 
The Almanac Singers i The Wea-
vers, on va mantenir una estreta 
col·laboració amb el cantautor 
Woody Guthrie. 

Compositor i recuperador
Durant anys va recórrer arxius i 
biblioteques d'arreu dels Estats 
Units per recopilar peces tradici-
onals, rescatant i creant-ne de no-
ves de manera pionera durant les 
dècades dels 50 i 60. En les seves 
obres sempre va mantenir un no-
table component de compromís 
social i de defensa dels drets hu-

arxiu

Balls i directes LA PLAÇA DE LES HORTES SERÀ, COM ELS ÚLTIMS ANYS, L'ESCENARI PER ALS CONCERTS TRANQUILS I LES ORQUESTRES DE TARDA I DE NIT

Concert tribut a Pete Seeger, 
homenatge al pare de la música folk

i fins i tot Bruce Springsteen li va 
retre homenatge l'any 2006 amb 
el disc i la gira amb el mateix nom. 
Seeger va publicar desenes de dis-
cos i va portar la seva música rei-

mans, fet que li va valer una perse-
cució política per part del comitè 
d'afers antiamericans el 1951. Va 
arribar a ser condemnat a 12 me-
sos de presó i 17 de censura total 
als mitjans de comunicació locals. 
Als 60 va rellançar la seva carre-
ra artística i va liderar la fervent 
oposició a la guerra del Vietnam. 
El seu disc We shall overcome 
(1963) va aconseguir un gran èxit, 

Orquestres
l Ball de nit amb
l'Orquestra Valparaíso
Dia i hora: Dijous 29 (23 h)

l Concert d'homenatge 
al músic folk Pete Seeger 
Dia i hora: Divendres 30 (22.30 h)

l Concert amb la
Cobla Orquestra Rosaleda 
Dia i hora: Dissabte 31 (19.30 h)

l Ball de nit amb la
Cobla Orquestra Rosaleda
Dia i hora: Dissabte 31 (23 h)

l Ball de tarda
amb l'Orquestra Kràter
Dia i hora: Diumenge 1 (19 h)

Lloc: Plaça de les Hortes

una banda amb un directe molt 
actiu en què es convida el públic a 
participar amb coreografies molt 
dinàmiques que potencien l'es-
pectacle. L'orquestra, amb més 
de 35 anys als escenaris, està for-
mada per sis músics professionals 
que adapten el repertori al tipus 
de públic i edat que els visita en 
cada ocasió, des dels balls de saló, 
com el pasdoble, la cúmbia o el 
txa-txa-txa, fins als èxits de l'estiu, 
el rock o el reggae.    x.l.

PETE SEEGER  El compositor i cantautor nord-americà va morir el 2014

Com és tradició per festa major, la Cobla Ciutat de Granollers interpretarà una 
ballada de sardanes divendres 30 a les 18.30 h plaça de la Porxada. L'espectacle  
de la cobla local tindrà continuïtat dissabte 31 (17.30 h) a l'escenari de la plaça de 
les Hortes, en aquest cas amb la Cobla Orquestra Rosaleda, que també interpretarà 
el concert de festa major (19.30 h) i el ball de nit (23 h) de divendres. La Rosaleda és 
una cobla-orquestra del cor de Catalunya, fundada per Guillem Vinyes i Miravitlles 
fa gairebé 75 anys i que durant aquests anys ha tingut seu a Sallent, Manresa i 
Santpedor. Actualment compta amb una quinzena de músics i intèrprets i és un  
dels grups més requerits per amenitzar les festes de pobles i ciutats de Catalunya.

Dues ballades de sardanesHavaneres amb el 
grup vallesà Ultramar

vindicativa per tots els racons del 
planeta fins passats els 90 anys. 

El concert, amb música en direc-
te, tindrà lloc divendres 30 al ves-
pre a la plaça de les Hortes, i tin-
drà, com en la majoria d'actes per 
veure asseguts, cadires reservades 
a persones amb mobilitat reduïda.

Les orquestres, protagonistes
El mateix escenari de la plaça de 
les Hortes serà, com els últims 
anys, l'espai reservat per a les or-
questres, els concerts tranquils i 
els balls de tarda i de nit. Entre les 
propostes d'enguany destaquen 
els balls de nit de l'Orquestra Val-
paraíso, dijous, i de l'Orquestra 
Rosaleda, dissabte. Totes dues són 
orquestres festives amb diversitat 
de repertori, des dels ritmes més 
clàssics dels balls de saló fins als 
èxits més actuals, passant per una 
àmplia selecció de les peces més 
ballables de tots els temps. 

Diumenge, últim dia de la festa 
major, el ball serà de tarda i ani-
rà a càrrec de l'Orquestra Krater, 

Activista social i polític, molts dels seus temes han esdevingut himnes reivindicatius

Divendres 30 (19.30 h), a la plaça 
de les Hortes, el grup mariner Ultra-
mar farà una cantada d'havaneres 
acompanyada del tradicional rom 
cremat. Núria Berengueras, Agustí 
Alonso, Joan Ramon i Rafa Pino for-
men el grup, d'arrels vallesanes. Hi 
haurà cadires reservades a perso-
nes amb mobilitat reduïda.  

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
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Qui pot resistir-se a un especta-
cle que promet fer-te riure cada 
10 segons? Aquest és el repte que 
es proposa la companyia Clownic 
amb Turist (or not turist), un mun-
tatge que ja des del mateix títol sa-
boteja el clàssic de Shakespeare.

Aquest espectacle parteix d’una 
evidència: la major part dels mor-
tals treballem durant tot l’any per 
poder gaudir de 15 dies de va-
cances (en el millor dels casos). 
Aquesta constatació dóna per 
fer-ne un drama existencial, però 
els de Clownic han preferit pren-
dre-s’ho pel vessant poca-solta.

Així, Turist és una divertidíssima 
paròdia sobre el món dels viatges 
i del turisme organitzat. Un reguit-
zell de situacions hilarants amb un 
humor sense paraules, el llenguat-
ge universal marca de la casa.

L’èxit ha acompanyat la propos-
ta, amb entrades esgotades a tea-
tres d’arreu. Segurament perquè 
tots els espectadors, en algun mo-
ment, també hem sigut turistes, i 
aquest fet facilita la identificació 
amb els actors.

Clownic és una companyia de 

clownic

Arts escèniques EL PARC TORRAS VILLÀ TORNA A SER L'ESCENARI DE LES NITS DE CIRC I DE L'ESPECTACLE DE DANSA URBANA 'HOP'

Viatgi amb nosaltres, Clownic

cle 20, Garrick i 100% Tricicle.
El 2011 decideixen posar el punt 

final a aquesta etapa i independit-
zar-se dels seus padrins teatrals. 
La primera mostra del nou vol en 
solitari és Ticket, un muntatge cre-
at i produït per Clownic que obté 
un gran èxit dins i fora del país. A 
aquest el va seguir Jobs i Turist és 
la tercera diana, amb la qual el ter-
cet consolida el seu estil.   c.riobó

teatre gestual còmic que segueix 
el camí obert per grups com Vol-
Ras i Tricicle. De fet, en aquest 
cas la comparació no és odiosa, 
perquè van néixer fa uns 18 anys 
com a segona companyia del trio 
format per Gràcia, Mir i Sans.

És per això que molt sovint han 
interpretat als escenaris d’arreu 
del món títols d’èxit provat, com 
Slastic, Exit, Manicòmic, Sit, Trici-

Dissabte, la tercera proposta artística del parc Torras Villà tornarà a ser, 
com l'any passat, el festival de danses urbanes Hop Granollers, una  
proposta pensada per al públic jove que combinarà el ball amb l'humor 
gràcies al mestre de cerimònies Guille Vidal-Ribas. S'hi exhibiran peces 
curtes que fan recerca sobre noves dramatúrgies a partir de les tècniques 
de les danses urbanes. Així, hi participaran Iron Skulls Co, que faran una 
demostració de la tècnica japonesa del segle XV de reparació d'objectes 
Kintsugi. També hi ballaran la companyia Julien Rossin, amb la peça  
Perception de freestyle; Agnès Sales i Héctor Plaza amb Blue Monday, i 
Afrikan Power amb Tongue Brown.

La dansa urbana jove torna al parc

PALLASSOS A 'Turist' retraten situacions del món dels viatges organitzats

bover

'Vincles', una exquisida 
mostra de circ contemporani 

Vincles. Cia Circ Bover
Dia i hora: Dijous 29 (23 h)

Turist (or not turist). 
Cia Clownic
Dia i hora: Divendres 30 (23 h)

Hop Granollers
Dia i hora: Dissabte 31 (23 h)

Lloc: Parc Torras Villà

Espectacles

Els fillols tetrals del Tricicle presentaran 'Turist (or not turist)'

El Circ Bover és una companyia 
fundada al pla de Mallorca el 2005 
amb l’objectiu de difondre les arts 
circenses a les Illes Balears, fins 
llavors una tradició inexistent. El 
2015, i per celebrar la seva pri-
mera dècada de vida, van crear el 
muntatge Vincles, presentat a Fira- 
Tàrrega i al Festival Circ Cric de 
Sant Esteve de Palautordera, i que 
ara recala a la festa major.

Vincles és un espectacle que s’es-
tructura a partir d'un senzill ele-
ment escènic: les canyes de bam-
bú. Aquesta escenografia simple es 
va transformant i permet que sor-
geixen números de circ contem-
porani. L’objectiu és mostrar que, 
partint d’allò essencial, es pot arri-
bar a la sofisticació, a la complexi-
tat artística i a la tècnica extrema.

Durant una hora sense text, els 
quatre actors transmeten tota 
l'elegància de les arts circenses, 
alhora que modulen les emocions 
de l’audiència. El resultat és total-
ment diferent i sorprenent. Una 
proposta per a tots els públics que 
combina el circ amb la música en 
directe, el teatre i la dansa. 

Parlar del Circ Bover és parlar 

del desenvolupament de les arts 
circenses a les Balears. La compa-
nyia produeix espectacles de cre-
ació pròpia, de circ modern, que 
combina amb les últimes tendèn-
cies de circ contemporani, amb 
música en directe, teatre i dansa. 

Des del primer moment van te-
nir el suport del sector cultural i 
del públic de les Illes, que sempre 
segueix amb atenció la seva tra-
jectòria professional.

Assolit el nom i reconeixement a 
casa, han aconseguit cada vegada 
més presència fora de l’illa, tant 
en l’àmbit nacional com interna-
cional. Al juny van presentar Vin-
cles a Madrid i Vitòria i també van 
participar en el Festival Circada de 
Sevilla i al Festival Circos del Brasil.

La companyia disposa d’un cen-
tre de programació propi a Sineu, 
anomenat Es Centre de Circ, amb 
artistes residents i una escola de 
circ. Així mateix, el Circ Bover és 
l’ambaixador de Pallassos Sense 
Fronteres a les Illes Balears des 
de 2007 i ha protagonitzat cam-
panyes solidàries a zones de con-
flicte del Sàhara, Kosovo, el Líban, 
Palestina i Costa d’Ivori. 
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Dimecres serà el dia de viatjar 
sense sortir de Granollers. El grup 
Amarruk, vinculat a la colla dels 
Blancs, proposa descobrir els co-
lors, les olors i els sabors del Mar-
roc en un programa familiar de 
tarda i nit que tindrà per escenari 
la plaça de Maluquer i Salvador.

Hi haurà jocs per a infants, am-
bientació musical, una desfilada 
de vestits tradicionals, un taller 
de tatuatge amb henna i un sopar 
a la fresca –amb opcions per a ce-
líacs i vegans– que promet oferir 
“els sabors més autèntics del 
Marroc”. No es descarta acabar 
amb un ball si els ànims s’acaben 
caldejant. És una activitat amb un 
esperit obert i un confessat doble 
vessant. D’una banda descobrir el 
país i la cultura marroquina als 
catalans, i alhora també afavorir 
la integració dels marroquins a 
la societat d’acollida. En paraules 
de la seva organitzadora, la Na-
dia El Kouche Soussi, ha de servir 
“perquè s’integrin a la festa i a 
la ciutat en general. Si vivim a 
Granollers, la festa major s’ha 
de viure, i és una oportunitat 
per mostrar com som realment 

c.r.

Actes amb personalitat pròpia L'ENTITAT, VINCULADA A BLANCS, TREBALLA PER LA INTEGRACIÓ EN EL MARC DE LA FESTA

Amarruk aporta tot el sabor del Marroc

En aquest context, Amarruk 
també està complint una certa 
tasca social en l’àmbit femení. 
“L'única cosa que demano a les 
mares marroquines és que sur-
tin amb els nens i que els deixin 
gaudir de la festa, perquè els 
agrada molt. Prohibir-los això 
em sembla un error molt gran. 
Poseu-los una hora d’entrada i 
una de sortida, però deixeu que 
surtin a gaudir de la festa Expli-

i que no tots som iguals. Com 
més siguem millor, no?”.

Tan a la vora; tan lluny
Amarruk va sorgir per amistat, ar-
ran d’una proposta que un mem-
bre de la colla blanca va fer a la Na-
dia a finals de l’estiu de 2017. I ella, 
dona hiperactiva, va acabar accep-
tant l’oferiment, perquè li dol que 
els seus compatriotes no visquin la 
festa de manera més intensa.

Insisteix a remarcar que els as-
pectes culturals no justifiquen 
aquest comportament, és simple-
ment la voluntat de voler fer o no les 
coses: “la religió o la tradició no 
tenen res a veure, són manies de 
la gent. Es forma el típic grupet 
que s’aïlla i és molt difícil desblo-
quejar aquesta inèrcia. Però no 
tots som així”. La situació encara 
és més evident pel que fa als homes: 
“Els hi costa molt participar allà 
on hi ha dones. No és el cas del 
meu marit, que ha preparat mol-
tes coses amb mi, però a les fes-
tes al Marroc les dones surten al 
carrer amb els nens i van a con-
certs de nit sense el marit. Això sí, 
els homes es queden al cafè".

CULTURA MARROCA Dimecres se'n podrà escoltar la música i sopar-ne els plats

Nadia
LA NADIA I LA SEVA FAMÍLIA SÓN
L'ÀNIMA D'AMARRUK. ELLA VA
arribar a Granollers amb els seus 
pares el 1989. Tenia 13 anys i de se-
guida ho va veure clar: “aquí es parla 
el català, doncs t’espaviles o t’es-
pavilen. Així que llegint llibres, ve-
ient TV3 i fent-me amiga de molta 
gent catalana vaig anar aprenent la 
llengua. ‘Ensenyeu-me’, els hi deia, 
‘si m’equivo no us amoïneu, rectifi-
queu-me i jo tiraré endavant’. I això 
és el que vull que la gent faci, que 
no tinguin vergonya de res”.

En unes vacances a Marroc va 
conèixer al que ara és el seu marit i 
els seus dos fills han nascut a Gra-
nollers. Des d’aleshores reconeix 
que “estic ficada en tot: en el con-
sell escolar, a l’AMPA, a les files de 
Granollers en Comú… Perquè vull 
mostrar als meus fills que no han de 
tenir por de res, que s’han d’invo-
lucrar en tot, com un ciutadà més”.

Amarruk també és fruit d’aquesta 
manera de pensar i d’actuar. Un petit 
col·lectiu batejat amb una paraula 
inventada, un joc fonètic que remet 
al país d’origen.

car això a les dones m’està cos-
tant, algunes ho entenen i n’hi 
ha que, abans de fer res, ho han 
de consultar amb el seu marit”.

Aquesta feina de formigueta ha 
donat peu a la constitució de l’as-
sociació La casa de la cultura, que 
també dedica atenció al procés 
d’adaptació dels menes (menors 
estrangers no acompanyats), “fer 
coses pels nanos que han vingut 
sense família i que tinguin estu-

dis o coses a fer en lloc d’estar 
al carrer”.    carles riobó

Per a les Nimfes el 2019 és, segura-
ment, l’any de la reivindicació i del 
pas endavant. El moment en què 
demostrar la identitat i capacitat 
organitzativa. La seva proposta es 
concentra durant la jornada de di-
lluns, i té com a epicentre la plaça 
de l’Església i un títol que ja ho diu 
tot: Revolta Nimfa. Júlia Pujadas 
i Paula Sobrino, components del 
col·lectiu, afirmen que “serà una 

arxiu / x.S.

LES NIMFES BLANQUES ES REIVINDIQUEN I ALHORA ALERTEN CONTRA LES ACTITUDS MASCLISTES A LA GRESCA DE BIB

La gresca amb accent més feminista
Cinta Tort, Cinteta, que en el seu 
treball defuig els retocs fotogrà-
fics i subratlla la singularitat dels 
cossos. El propòsit d’aquestes ses-
sions és crear “un espai d’empo-
derament femení i de coneixe-
ment del propi cos".

El programa continuarà amb 
activitats a la plaça, col·loquis i ta-
pes. A la nit, es podrà degustar un 
sopar vegà i sense gluten que serà 
el preludi d’un concert amb una 
formació barcelonina de deu no-
ies que posarà la plaça potes en-
laire: Balkan Paradise Orchestra 
[més informació a la pàgina 10].

Tan a la vora; tan lluny
La proposta de Nimfes sembla sor-
gir com a reacció a un context que 
no els agrada. “Revolta Nimfa és 
un reflex del què nosaltres hem 
viscut dins de la festa major, tant 
abans de crear Nimfes, sortint 
de festa al carrer, com després. 
La manera com ens hem sentit 
tractades, pel fet de ser noies i de 
ser joves. Hem vist coses que no 
ens han agradat gens, hem patit 
atacs, insults i bromes pesades; 

activitat feminista. Volem crear 
un acte gestionat, protagonitzat 
i liderat per dones”.

La revolta arrancarà a la tarda 
amb l’organització de dos tallers 
pràctics al Gra, impartits per do-
nes però oberts a tothom. Un 
l’encapçalarà la fisiosexóloga gra-
nollerina Maria Lloret i l’altre, de 
body painting, tindrà com a pro-
tagonista l’artista i il·lustradora 

NIMFES El grup de noies va néixer fa tres anys

l’any passat vam viure moltes si-
tuacions que ens van fer arribar 
a un cert límit i aquest any hem 
volgut organitzar un acte que 
demostri que podem gestionar 
activitats completament soles, 
que podem portar una barra i 
que som capaces de fer moltes 
coses”, diuen.

Per  a les Nimfes, el gran objectiu 
és reivindicar-se: “Intentarem que 
la gent que assisteixi a les nos-
tres activitats se’n vagi amb una 
altra la mentalitat. Sabent que 
nosaltres, com a dones, podem 
preparar, gestionar i realitzar 
un acte de la festa”. La necessitat 
de crear iniciatives com el Punt G 
demostra que la festa és un context 
en el qual és fàcil caure en conduc-
tes sexistes. La Júlia i la Paula apun-
ten que “de vegades es dóna per 
normal una situació o un fet que 
no ho és tant. Caiem en els micro-
masclismes, que potser la gent 
no té presents però que existei-
xen. Cal que la gent comenci a fer 
un canvi de xip i a veure si algun 
dia podem aconseguir la igualtat 
entre homes i dones".    c.r.

MANIFEST
n L’any passat les Nimfes van 
publicar un post a Twitter que bé es 
pot considerar com una declaració 
de principis, que s'encetava amb 
la frase "som Nimfes, som dones i 
som feministes". Van néixer fa tres 
anys, a partir d’un grup només de 
noies, i això ha acabat definint els 
seus interessos i les seves accions. 
Des d’aleshores han organitzat 
concursos de fotografia, sessions de 
karaoke i activitats infantils, sempre 
buscant la dualitat entre el dia i la 
nit, entre les propostes adreçades a 
la canalla i aquelles pels adults.

Inicialment el nom de la colla 
havia de ser Magnòlies, però es va 
optar per una altra flor blanca, la 
nimfea. Aquesta elecció va deri-
var cap a les nimfes de caràcter 
mitològic, “aquestes dones que eren 
lliures i vivien la seva sexualitat amb 
tota plenitud i llibertat”. Per aquest 
motiu la seva imatge uneix una flor 
i la silueta d’una escultura grega. 
Les Nimfes van recuperar la Neus 
Blanca com a patrona i enguany a la 
plaça de l’Església lluiran una nova 
samarreta amb un disseny cortesia 
de la il·lustradora Flavita Banana, 
la Relatora de 2018 i reconeguda 
simpatitzant feminista.
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Les dones han desembarcat amb 
força a la festa major 2019, i re-
clamen el seu espai i visibilitza-
ció, amb igualtat de condicions A 
la colla blava cal buscar-les rere 
el nom d’Aurembiaix, un grup de 
nova creació i format íntegrament 
per noies. El primer de tot, però, és 
preguntar-se què significa el nom 
que han triat. Laura Rovira, una de 
les seves components, explica que 
“volíem trobar un nom diferent 
i que no fos un joc de paraules 
afegint blaus. Una recerca ens 
va portar fins a Aurembiaix, la 
comtessa d’Urgell, i ens va sem-
blar un nom curiós que podíem 
adoptar per batejar un grup ex-
clusivament femení".

El col·lectiu ha sorgit gairebé de 
manera espontània, fonamental-
ment pel desig de superar el paper 
de simples espectadores i comen-
çar a viure –i organitzar– la festa 
des de dins. “La junta ha estat al 
nostre costat, ens ha ajudat en 
tot el que hem necessitat i ens 
ha sabut guiar molt bé cap allà 
on havíem d’anar. De moment 
estem molt contentes i anima-
des perquè això surti bé”, afegeix 
Rovira. El fet de ser dones ha estat 

SàpienS

Actes amb personalitat pròpia L'ENTITAT, VINCULADA A BLAUS, TREBALLA PER LA INTEGRACIÓ EN EL MARC DE LA FESTA

Aurembiaix, nova colla femenina blava

treball en solitari i amb compo-
sicions i personalitat pròpies. La 
seva veu poderosa sobresurt com 
a narradora d’històries, cantades 
en català, castellà i anglès i en clau 
de rock nord-americà, blues i unes 
gotetes de folk i soul. La Laura Ro-
vira explica que “teníem clar que 
volíem una dona i la Laura es 
va mostrar encantada de parti-
cipar perquè ens va reconèixer 

ser purament accidental, però és 
un factor que han volgut aprofitar 
per marcar perfil propi. “Avui en 
dia s’està donant més visibili-
tat a la dona, però nosaltres ho 
volem fer des d’un punt de vista 
més festiu". És així com neix Mi-
rades rebels. La colla tindrà el seu 
altaveu dilluns a la tarda, a la plaça 
de la Caserna, a través d’una pro-
posta en la qual hi haurà una mica 
de tot, però en plena sintonia amb 
el centre d’interès escollit per la 
colla blava. “Volem donar a conèi-
xer la tasca de les dones durant 
la Revolució Industrial, des de 
l’espai públic fins al privat. Vo-
lem reivindicar el feminisme i 
l’empoderament de les dones", 
expliquen des d'Aurembiaix. 

Amb veu de dona
L’activitat inclourà un concert de, 
és clar, una dona: Laura Gouria 
& The Rising Band, una intèrpret 
que ve del Baix Montseny i que ja 
s’ha prodigat pels escenaris gra-
nollerins. A la Laura alguns li havi-
en seguit la pista al capdavant de 
La bestia, interpretant versions de 
clàssics del rock. Ara ha fet un nou 
pas amb The rising, el seu primer 

GRAVAT AUREMBIAIX D'URGELL Va anar a veure el rei Jaume I per reclamar 
el títol heretat del seu pare que se li havia arrabassat amb el pretext que una 
dona no podia gestionar el comtat. Amb 32 anys, quan acabava d'anul·lar el seu 
matrimoni, va signar un pacte secret de concubinatge amb el rei Jaume, que 
llavors tenia 20 anys. Aurembiaix es comprometia a fer donació del comtat 
d'Urgell a Jaume després de la seva mort. Finalment, però, en contra de l'acord, 
ho va llegar al seu marit.

que el món de la música és un 
món d’homes i qualsevol inici-
ativa que ajudi a visibilitzar la 
part femenina és positiva”.

També s’organitzarà un espai de 
literatura i d’expressió. Al voltant 
de la plaça es disposaran una sèrie 
de plafons en els quals el públic po-
drà escriure opinions i reflexions al 
voltant de la condició femenina. “És 
una manera de buscar la interac-

ció amb l’espectador, i en aquest 
sentit és un acte absolutament 
obert a tothom”, apunta Rovira.

A la plaça també hi haurà taules 
amb reproduccions de portades de 
llibres i de pel·lícules, lletres de can-
çons i altres escrits referits a l’àm-
bit de la dona. “Esperem que la 
gent pugui venir, asseure’s i que 
la consulta d’aquests elements 
serveixi per estimular la reflexió 
sobre aquest tema".   c.riobó

Qui va poder veure’ls l’any pas-
sant, desfilant a la cercavila in-
fantil, segur que no ha oblidat un 
dels moments més simpàtics de la 
festa major. Va ser la presentació 
en societat dels Saures, una colla 
d’infants disfressats de draguets 
que van robar el cor a més d’un.

Enguany hi tornen, encara amb 
més força, i ara són gairebé una 
seixantena. Com explica la cap de 
colla, Pepa Rouch, “cremaran les 
forques i les bengales, faran el 
seu recorregut i després hi hau-
rà moments de lluïment en els 
quals els nens i nenes llança-
ran bombetes i jugaran amb les 
cues de drac, que és un element 
nou del seu vestuari".

La cercavila també serà l’ocasió 
per estrenar una cançó que els ha 
fet a mida el músic i pedagog Ri-
card Vallina i que interpretaran 
acompanyats de gralles. Un altre 
pare de la colla també s’ha animat 
i ha compost una cançó per cantar 
amb la canalla, de manera que l’ani-
mació musical està assegurada.

De tota manera la reivindicació 
forta dels Saures arribarà dilluns 

blauS / joSu oliva
SAURES ÉS UNA OPCIÓ PERQUÈ ELS MÉS PETITS VISQUIN LA FESTA DES DE DINS

Dinosaures de calça curta
repetirà dimecres, aquest cop en 
horari de matí, i també a la plaça 
del Patufet, "perquè hi puguin 
participar aquells nens i nenes 
que van amb els avis perquè els 
pares treballen”. 

Una colla familiar
L’existència de Saures és un bon se-
nyal de la pervivència en el temps 
de la festa major de Blancs i Blaus 
i també del relleu generacional que 
l’ha caracteritzat des del seu inici.

La colla neix quan un grup de 
Blaus s’ajunta i s’adonen que, a 
banda del color, també tenen una 
altra cosa en comú: tots són pares i 
mares. A partir d’aquí no van trigar 
gaire a organitzar una “colla ober-
ta, no tancada i amb llista d’espe-
ra, perquè Granollers és cada cop 
més gran i amb més nens”.

Saures és, per tant, una colla 
familiar que organitza activitats 
infantils. Amb el nom també hi va 
haver consens. “Ens agrada fer 
foc i als nens els agraden els 
dracs. Ens vam inspirar en el di-
buix mural que hi ha a la paret 
del restaurant Mirallet i a partir 

a la tarda a la plaça de Folch i Tor-
res. Aquest serà l’escenari de A les 
Blaurricades, una proposta com-
bativa i en sintonia amb el cen-
tre d’interès escollit enguany per 
la colla blava. De fet, es presenta 
com una “revolta infantil a la Co-
lònia de Cal Got”.

La idea és que els nens puguin 
dir allò que els agrada de Grano-
llers i el què no, i que expliquin 
què els agradaria millorar. “Ells 
faran el seu míting i la seva ma-
nifestació i després aixecaran 
una barricada blava. Tancaran 
la plaça i tots els nens són con-
vidats a pintar les seves con-
signes, a llençar pilotes i a pas-
sar-s’ho bé”, avança Rouch.

Per una vegada, els grans es con-
vertiran en espectadors. “Les pan-
cartes les han dibuixat i pintat 
els nens. Els pares seguirem el 
fil i només ajudarem a dinamit-
zar-los una mica, perquè la ma-
joria de canalla té entre 2 i 6 anys 
i necessitem una mica d’ajuda”.

L’activitat es tancarà amb un be-
renar saludable. I per qui no pugui 
assistir-hi, A les Blaurricades es 

SAURES  Els més menuts es van estrenar l'any passat i ja en són 60

d’aquí vam decidir el nom i vam 
incorporar la capa en forma de 
drac amb les seves punxes i la 
forca amb el foc. Tots són ele-
ments tradicionals de festa ma-
jor". La voluntat és la de continuar 
i, de mica en mica, anar sumant 
més pares i mares a la causa.

La festa viscuda des de dins
Amb protagonistes d’edats tan 
tendres es fa inevitable pensar que 
Saures també té vocació de crear 
planter de cara al dia de demà. “La 
nostra filosofia és que els nanos 
han de gaudir. Primer que s’ho 
passin bé i que ells visquin la 

COINCIDÈNCIES
n En una edició caracteritzada per 
la coincidència en les temàtiques 
proposades per Blancs i Blaus, 
també es produeix aquesta duplicitat 
en el fet de comptar amb dos grups 
integrats per dones i orientades a 
un feminisme militant. La Laura 
treu ferro a l’assumpte admetent 
que “ens coneixem amb les Nimfes 
blanques i moltes de nosaltres som 
amigues. Ens portem molt bé entre 
nosaltres. Però hi ha hagut sorpresa, 
perquè nosaltres no sabíem que 
farien elles i elles no sabien què 
faríem nosaltres, i ens hem trobat 
que tractarem els mateixos temes. 
Però bé, no passa res, així n’hi ha 
per Blancs i per Blaus. I sempre amb 
la companyonia a tope".

festa i l’articulin. Durant el juli-
ol vam quedar un parell de dies 
per setmana a la Troca i els nens 
van viure el que és crear la fes-
ta des de dins. Volem que siguin 
partícips del procés de creació i 
no només anar a un acte i consu-
mir”, explica la cap de colla.

Així, la cercavila de Saures sembla 
com una mena de preàmbul per a la 
canalla que després vulgui continu-
ar aquest camí i formar part de la 
colla Jove de Diables. “Ho hauríem 
de parlar amb la colla, però real-
ment a Saures hi ha molts nanos 
que els crida el foc i tenen tota la 
pinta de ser futurs diables”.    c.r.
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Com ja és tradicional, la primera 
aparició de la colla castellera lo-
cal tindrà lloc dijous vinent, amb 
l’emocionant pilar caminat que 
s’emmarca en la cerimònia del 
pregó i l’entrada de la cercavila a 
la plaça de la Porxada. En conjunt, 
també és un dels instants més em-
blemàtics dels molts que regala la 
festa major de Granollers.

Des de fa un parell d’anys la 
colla convida a una entitat grano-
llerina a ser present al balcó i a 
participar en l’estirada de l’enxa-
neta. Enguany l’honor recau en el 
club Balonmano Granollers, que 
aquest 2019 està festejant el seu 
75è aniversari. Com indica David 
Carruesco, president dels Xics de 
Granollers, “estan molt contents 

i il·lusionats, i ja ens han con-
firmat que assistiran diversos 
representants dels diferents 
equips per fer l’estirada”.

Tot i que no apareix al programa 
oficial, una de les novetats d’aquest 
any és que la colla trasllada el seu 
assaig previ, el de divendres 23, a 
la plaça de la Porxada. És a dir, els 
granes volen trepitjar el terreny 
i envoltar-se de més públic. “Vo-
lem mirar de fer el pilar cami-
nat amb un recorregut una mica 
més llarg, això encara no està 
confirmat, dependrà dels assa-
jos, i per això volem fer alguna 

arxiu

Cultura popular  LA DIADA DE XICS REPETEIX EL PROGRAMA DE L'ANY PASSAT, AMB ELS CASTELLERS DE SABADELL I ELS MARRECS DE SALT

Castells amb 
segell vallesà

BEN AMUNT  Els Xics veuran si aixequen castells de 8 o de 7 de gamma alta

l’estiu, hi ha gent que encara no 
ha tornat, no s’han pogut fer as-
sajos… i per acabar-ho d’adobar 
la diada castellera arriba des-
prés de vuit dies de festa, quan 
ja estem tots baldats. Per tant, 
sempre cal ser realista amb les 
expectatives. Si podem, porta-
rem un castell de 8, o si no cas-
tells de gamma alta, de 7”.

De fet, com explica el president, 
la tardor és l’època més compro-
mesa i exigent pel que fa als cas-
tells: “El segon tram de tempo-
rada per a nosaltres és molt fort. 
Són només dos mesos i mig, però 
totes les actuacions són molt in-
tenses, començant per la festa 

prova in situ. La idea és també 
que els passavolants ens donin 
un cop de mà, s’interessin i ens 
demanin informació sobre la co-
lla”, explica Carruesco.

De manera que divendres 23 a 
partir de dos quarts de 9 o les 9, 
tothom és convidat a seguir l’as-
saig de pilar caminat i l’habitual 
assaig de castells, com els que es 
fan habitualment a l’Aplegador.

Els assajos com a termòmetre
L’endemà, dissabte, l’activitat es 
trasllada a la plaça de Maluquer 
i Salvador. Per segon any conse-
cutiu aquest espai acollirà el Ta-
ller de castells, una proposta per 
descobrir totes les interioritats 
d’aquestes construccions i poder 
enfilar-se, fer l’aleta o engruixir la 
pinya. Per la colla torna a represen-
tar un bon aparador de la seva ac-
tivitat: “L’any passat ens va funci-
onar molt bé. És un indret molt 
ampli, amb molt trànsit de gent, 
que dóna molt de joc i va resul-
tar molt productiu. Fer el taller 
aquí és una forma de què la gent 
conegui els castells, que ens 
conegui a nosaltres i que s’ani-
min a formar part de la colla”.

El dilluns els Xics escalfen mo-
tors de debò amb els assajos espe-
cials a la Troca de dilluns i dimarts, 
però que són oberts al públic i són 
també un bon mitjà per apropar el 
fet casteller als profans.

Els assajos són sempre un test 
per calibrar l’estat de la colla des-
prés de les vacances i determinar 
quins castells es duran a plaça. 
Carruesco considera que “l’actu-
ació de festa major sempre és 
complicada, perquè venim de 

major, continuant per les de Lli-
nars, Mollet, Caldes de Montbui 
i la diada de Gràcia, i acabant 
amb la nostra diada, el segon 
cap de setmana de novembre”.

Colles repetidores
El divendres de festa major encara 
hi haurà un tercer assaig, aquest 
a la fresca, a la plaça de l’Església. 
Serà la darrera oportunitat abans 
de la gran diada de diumenge a la 
Porxada. Curiosament, l’actuació 
comptarà amb les mateixes colles 
convidades de l’any passat, totes 
dues amb molt bon nivell i prou 
conegudes en aquesta plaça: els 
Castellers de Sabadell i els Marrecs 

de Salt, que actuaran a Granollers 
per tercer any consecutiu. “Són 
una colla habitual, tot i que al-
gun any no han pogut venir per-
què els ha coincidit amb la seva 
festa major”, afegeix Carruesco.

Els saballuts són colla de 9 i al ju-
liol ja van marxar de vacances fent 
el 7 de 8. Els gironins, per la seva 
banda, fa dos anys van aconseguir 
ser colla de 9 i tenen els castells de 
8 molt consolidats. 

Uns i altres, vallesans i gironins, 
faran taula rodona després de l’ac-
tuació, en una arrossada sota les 
columnes de la Porxada. Els tiquets 
per aquest dinar multitudinari ja 
es poden adquirir durant els assa-
jos dels Xics o bé al bar El Patufet 
de la plaça de Folch i Torres.   c.r.

Els castells
l Taller de castells
Dia i hora: Dissabte 24 (11 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador
l Assaig especial
Dia i hora: Dilluns 26 (20.15 h)
Lloc: La Troca
Dia i hora: Dimarts 27 (20.15 h)
Lloc: La Troca
l Pilar caminat
Dia i hora: Dijous 29 (20 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Assaig a la fresca
Dia i hora: Divendres 30 (17.30 h)
Lloc: Plaça de l'Església
l Diada castellera amb 
els Marrecs de Salt i 
els Castellers de Sabadell
Dia i hora: Diumenge 1 (12.15 h)
Lloc: Plaça de la Porxada
l Diumenge dinem a la 
Porxada
Amanida, arròs i beguda. Compra 
de tiquets a La Troca durant els 
assajos o al bar El Patufet. Preu: 
10 euros (socis protectors, 8)
Dia i hora: Diumenge 1 (14.30 h)
Lloc: Plaça de la PorxadaEl BMG, amb motiu del 75è 

aniversari, serà l'entitat
convidada al balcó i a

l'estirada de l'enxaneta
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La colla compleix la seva promesa i amplia la  
col·lecció de figures de plàstic que van encetar 
l’any passat amb la rèplica en miniatura de  
l’Esteve. Ara és el torn de la seva parella, la  
geganta Plàcida. “L’any passat la rebuda 
d’aquesta figura va ser molt positiva i recordem 
que a algunes cercaviles hi havia molta canalla 
que ens mostrava aquesta figura de goma.  
Poder complementar ara la parella amb la  
Plàcida i tenir-los a casa amb els vestits nous  
és ideal”, opina Torrillas.

Aquest serà l’element que es promocionarà 
amb més intensitat, però els incondicionals del 
món dels gegants també podran aconseguir a la 
Botiga de Festa Major els articles llançats el Nadal 
passat, com per exemple les tasses.

Figuretes 
d'estar per casa

Després de l’any intens viscut 
durant el 2018-19 –amb la cele-
bració dels primers 50 anys de 
vida dels Gegants Grossos de la 
ciutat, l'Esteve i la Plàcida–, els 
components de l’associació Amics 
dels Gegants i Capgrossos de Gra-
nollers es prenen aquesta festa 
major amb una mica més de tran-
quil·litat, com una mena d'any 
d'impàs. Com apunta el seu vice-
president, Arnau Torrillas, “des-
prés de l’esforç de l’any passat 
ara volem descansar una mica i 
tornar amb més força l’any que 
ve”. Un dels primers passos, en el 
qual ja s’està treballant, és la re-
novació del vestuari dels gegants 
vells, el Cosme i la Damiana. Com 
adverteix Torrillas, “aquests ves-
tits tenen 14 anys i estan força 

arxiu 

Cultura popular  AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS CONVIDEN ELS GEGANTS DE LA PEDRERA DE BARCELONA

Els gegants consoliden el 
Va de rams, que fa cinc anys

darà a la Porxada, on es faran els 
balls de parella. Com és costum, 
els gegants dormiran al vestíbul 
de l’Ajuntament fins al diumenge.

L’endemà dijous arriba un dels 
actes més importants, la cerimò-
nia que precedeix al pregó. Aquí 
els gegants contribueixen a la 
solemnitat de l’acte amb el tradi-
cional ball de Giravoltes, “el ball 
més emotiu i espectacular que 
tenim”, com recorda Arnau Torri-
llas, i que l'any passat va celebrar 

na i estaran tot el matí amb no-
saltres”, explica Torrillas.

Se’ls donarà la benvinguda en la 
cercavila de rebuda, ballaran a la 
plaça de la Porxada i a la tarda es 
farà una cercavila amb els gegants 
de la ciutat, els gegants convidats, 
el Colom i els capgrossos.   c.riobó

malmesos, de manera que ja els 
convé”. 

Però enguany també hi ha un 
aniversari, tot i que no se celebra-
rà de manera especial. La colla en-
ceta la festa el dimecres amb el Va 
de rams, que arriba a la seva cin-
quena edició. Aquest és el seguici 
que surt de davant de la Fonda 
Europa i acompanya els gegants 
i capgrossos de Granollers fins a 
la placeta de Sant Francesc, per 
rebre els seus rams de flors. Fins 
ara aquests poms eren una cor-
tesia de la floristeria Les Flors 
i enguany també serà així, però 
l’establiment ha canviat de mans 
recentment i ara és la seva nova 
propietària, la Yolanda, l’encarre-
gada de fer els honors.

Després la comitiva es traslla-

el seu 30è aniversari.
L’altra cita important arribarà 

dissabte al migdia, amb la rebu-
da als gegants convidats, que en-
guany són veritablement molt es-
pecials: els gegants de la Pedrera, 
“uns gegants molt originals que 
surten molt poquet de Barcelo-

Els gegants
l Va de rams
Dia i hora: Dimecres 28 (19.30 h)
Lloc: Cantonada de la Fonda 
Europa

l Arribada dels gegants de 
la ciutat a l’Ajuntament
Dia i hora: Dimecres 28 (21 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Ball de Giravoltes
Dia i hora: Dijous 29 (a partir de 
les 20 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Rebuda als gegants 
de la Pedrera
Dia i hora: Dissabte 31 (12.15 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Cercavila de festa major
Dia i hora: Dissabte 31 (17.30 h)
Recorregut: Porxada, 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 31 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

Els convidats més gaudinians
Els gegants de la casa Milà de Barcelona, estan formats per dues parelles: 
els gegants Reis, el Rei Gaudi i la Reina Pedrera, i els gegants Guerrers, en 
Badalot i en Forjat. A aquests cal afegir els dos nans, els fills juganers dels 
gegants reis, que representen dues xemeneies de la Pedrera. Tots plegats 
configuren una comparsa molt imaginativa, innovadora i al·legòrica,  
creada l’any 1998 pel mestre artesà Toni Mujal, amb motiu de la celebració 
de la restauració de la Pedrera. El seu creador va inspirar-se en elements 
arquitectònics i simbòlics de l’obra d’Antoni Gaudí. Evoquen una sèrie de 
personatges mitològics i inquietants que combinen la tradició llegendària 
més clàssica dels gegants amb la innovació figurativa i conceptual més 
imaginativa. Les figures van ser apadrinades pels gegants del Clot i tenen 
música de luxe, obra del compositor Joan Amargós, i ball propi.

Des de l’any 2010 han estat cedits a la Coordinadora de Geganters de 
Barcelona, qui s’encarrega del seu manteniment i sortides. Des d’aleshores, 
representen tant a la Pedrera com a la ciutat de Barcelona, el modernisme 
i el fet geganter en esdeveniments culturals i festius d’arreu del país.
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Des de fa força temps l’Ajuntament, les associacions de comerciants i la colla de Diables han estat treballant de ma-
nera coordinada per trobar un bon mitjà de protecció durant els actes de foc, tant per als aparadors dels establiments 
com per alguns equipaments de la ciutat. Finalment l’elecció ha recaigut en unes lones ignífugues amb una estam-
pació que reproduirà fotografies de la festa granollerina, provinents de l’Arxiu municipal. Actuaran com una mena de 
cortina enganxada a la façana, que es podrà posar i treure amb facilitat, per ser reutilitzada quan calgui. “Substituirem 
els cartons, perquè els comerciants havien de dedicar temps a enganxar-los i desenganxar-los, era una mica enrenou 
i a vegades desapareixien...”. Granollers serà la primera població de la comarca on s’aplicarà aquest sistema. El cap 
de colla explica que “és una idea que hem adoptat d’altres municipis. Ens hem basat en el model de Sitges, de Vila-
franca i, sobretot, en el de Mataró, que és el que hem pres més com a exemple. Aquestes lones tractades s’han provat 
a poblacions on hi ha molta més quantitat de foc que no pas a Granollers i la seva eficàcia està testada”.

L’Ajuntament finançarà la instal·lació del sistema de subjecció a les façanes i cada comerciant assumirà el cost 
de les lones. “La idea és que s’hi adhereixen el major nombre possible de propietaris d’establiments afectats pels 
recorreguts de foc, i no només pels correfocs. És una innovació de la qual se’n podran beneficiar tots aquells espais 
on hi ha foc, com els toros embolats, la Gralla, la Guspira, etc.”, conclou Giró.

Lones estampades per protegir del foc

Per als Diables de Granollers la 
Festa Major de Blancs i Blaus de 
2019 serà una edició de conti-
nuïtat, perquè enguany no hi ha 
aniversaris rodons ni efemèrides 
per celebrar. Per tant, la colla es 
reserva per a l’any que ve, quan 
complirà els seus primers 35 anys 
d’existència. Tot i això, no abaixeN 
la guàrdia perquè, com adverteix 
el cap de colla, Joan Giró, “hi hau-
rà sorpreses”.

Giró és una tomba i no vol revelar 
res, perquè molts d’aquests detalls 
en el tancament d'aquesta edició 
encara estaven a l’espera de con-
firmació. Com a molt, deixa anar 
que “segurament, a la cercavila 
de dijous d’inici de festa hi haurà 
sorpreses o canvis. I als Versots 
passaran coses diferents, com 
també va succeir l’any passat, 
quan per primera vegada una 
dona va fer de Llucifer”, apunta.

Els correfocs també seran un 
bon escenari per innovar. El recor-
regut serà el mateix, aturant-se al 
carrer de Príncep de Viana i al fi-
nal del carrer de Barcelona, però 
“possiblement a la plaça de 

arxiu / x.S.

Cultura popular  DURANT TOTA LA FESTA MAJOR LA COLLA DE DIABLES CREMARÀ FINS A 10.000 COETS I CARRUTXES

Benvinguts a la gresca més infernal

ESPURNES ENTRE DIABLES  Els correfocs són dels actes més visuals de la festa major

alguna sorpresa més entre el ball 
del Drac i el final del correfoc.

L’any passat es va fer una tim-
balada especial amb dues colles 
convidades de la comarca, i sem-
bla que aquesta iniciativa també 
podria tenir continuïtat la nit de 

El foc
l Trobada infernal
Dia i hora: Dissabte 24 (20.30 h)
Cercavila de bestiari de foc. 
Recorregut: pl. Corona, A. Clavé, pl. 
Maluquer, Travesseres,
pl. Caserna i pl. Can Trullàs

l Correfoc infantil
Dia i hora: Dimecres 28 (21.30 h)
Per a menors de 14 anys
Lloc: Plaça de la Porxada

l Correfoc de la colla jove
Dia i hora: Dijous 29 (21.30 h)
Els menors de 18 anys han 
d’anar acompanyats d’un adult
Lloc: Plaça de la Porxada

l Versots
Dia i hora: Dijous 29 (24 h)
Lloc: Plaça de Can Trullàs

l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: Divendres 30 (21 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

Timbalada dels Diables
Dia i hora: Divendres 30 (23.30 h)
Lloc: Porxada

l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: Dissabte 31 (21 h)
Recorregut: c.Sant Roc, c. Anselm 
Clavé, cl Príncep de Viana, c. 
Barcelona i pl. Porxada
Lloc: Plaça de la Porxada

l Timbalada dels Diables 
Dia i hora: Dissabte 31 (23.30 h)
Lloc: Porxada

l La traca dels 1.000 metres
Dia i hora: Diumenge 1 (21.30 h)
Lloc: c. Joan Prim, pl. Perpinyà, 
pl. Maluquer, c. Anselm Clavé, 
pl. Corona

dissabte, tot i que encara no es pot 
confirmar cap identitat.

Els aspectes que no variaran són 
la barra de la colla, que dissabte 
estarà instal·lada a la plaça Baran-
gé, i la Traca dels 1.000 metres, tot 
un clàssic que no ha sofert variació 
des del seu origen, i que diumenge 
marca el final de la festa.

Els futurs Diables esperen tanda
Avui la colla es troba en un bon 
moment. Fins i tot tant que hi ha 
una llista d’espera força llarga 
per poder accedir-hi. Com expli-
ca Giró, la legislació actual té una 
mica a veure en aquesta circums-
tància: “La normativa ha can-
viat, ara es necessiten 10 anys 
complerts per poder actuar, 
sigui de timbaler o de diable 
cremant foc. Això ens ha obligat 
a fer algun canvi aquest any a 
nivell logístic”.

En un correfoc a Granollers és 
habitual que es concentrin al vol-

la Corona veurem una encesa 
nova, una parada de lluïment 
més potent i espectacular, els 
dos dies de correfoc”. També es 
cremarà a l’entrada a la plaça de la 
Porxada, davant del Forn del Racó. 
I encara, potser, podem esperar 

tant d’un centenar de persones, 
entre Diables de forca, repartidors 
de carretilles, saquers, timbalers, 
membres del cordó de seguretat i 
col·laboradors. Durant tota la fes-
ta major la colla crema uns 10.000 
coets i carretilles… Tot és poc per 
invocar l’infern a la terra. i c.r.
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CUIDADORS A DOMICILI
I A CENTRES SANITARIS PER A INFANTS, ADULTS, 
GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

SERVEIS: AUXILIAR DE GERIATRIA · AUXILIAR D’INFERMERIA · TERÀPIA OCUPACIONAL 
· NEUROPSICOLOGIA · FISIOTERÀPIA · FORMACIÓ · TREBALLADORS SOCIALS

Som una empresa de serveis d’ajuda a domicili adreçada a persones en situació de dependència que, 
per motius físics, psíquics o socials es troben amb dificultats per a realitzar les tasques habituals de 
la vida diària i així garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

SACOM LES FRANQUESES
Camí Antic de Vic, 29
Tel. 93 181 82 23 - 608 79 90 14

SACOM BARCELONA
C. Sant Antoni Maria Claret, 16-18
Tel. 93 289 21 19 - 608 79 90 14

SACOM VIC
Ronda Francesc Camprodon, 15 
Tel. 93 683 19 11 61 - 608 79 90 14

info@sacomsl.com 
www.sacomsl.com

SACOM SERVEIS GERIÀTRICS

Des de
8,53€

/hora
24h

EMPRESA
ACREDITADA

Per vincular els serveis a la 
prestació econòmica dins del 
Programa Individual de les 
persones amb el grau de de-
pendència. (Llei 39/2006, de 
14 de desembre. Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones en situació de 
Dependència. Segons consta 
en el Registre d’Entitats del 
Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat

AJUDA A LA
DEPENDÈNCIA 
FINS A 578€ (Grau3)

Bona Festa Major!
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L’any vinent la colla del Drac festejarà el 30è aniversari. “Ja estem preparant cosetes i farem festassa”, adverteix Gon-
tan. La bufada d’espelmes coincidirà amb un moment de revitalització després d’una particular travessa pel desert. El 
president confessa que “totes les entitats tenen pujades i baixades, a vegades hi ha situacions de cansament, i això 
ens va passar a nosaltres. Ara sortim d’un pou. Fa dos anys vam estar en una situació força complicada, però n’hem 
sortit reforçats. En un any i mig ens hem recuperat, tant econòmicament com socialment, i ara toca fer la consoli-
dació”. El relleu generacional també s’està produint. “A hores d’ara som gairebé una setantena de socis de totes les 
edats i cada vegada estem més forts i amb ganes de fer més coses. A més, estem molt orgullosos que cada vegada 
tenim més nenes portant el Drac petit, de manera que ara hi ha gairebé paritat”. La colla és optimista i ara només cal 
mirar endavant. Com explica Gontan, “encara ens falta treball i dedicació, però el salt de qualitat que hem fet enguany 
ens ajudarà. De fet, que ens hagin convidat al Tomb de Foc de Vilanova i la Geltrú –una trobada que té dos anys de 
llista d’espera–- suposa un reconeixement important. El Drac de Granollers és una figura important de la ciutat i la 
gent se l’ha de fer seva”.

Reforçats després d'una crisi interna

L’any passat la colla del Drac de 
Granollers va organitzar un acte 
d’aigua que va funcionar tan bé 
que l’han volgut recuperar, però 
plantejat d’una altra manera. És 
així com dissabte la colla estrena-
rà Xops!, una proposta molt més 
dinàmica que farà un recorregut 
per la plaça de la Corona, el carrer 
d’Anselm Clavé i la plaça Perpinyà. 

El president de l'entitat, Fer-
ran Gontan, ho confessa sense 
embuts: “Enguany hem volgut 
fer una guerra d’aigua, direc-
tament. I la farem amb una cer-
cavila en la qual participarem 
nosaltres, el Basser de Blancs, 
la Guita de Blaus i la Granota 
de Can Bassa. Posarem màne-
gues i galledes, però demanem 
que tothom porti pistoles d’ai-
gua i qualsevol estri que pugui 
llençar aigua. Esperem que faci 
molt bon temps i sigui un èxit".

Durant tot aquest dissabte el 

arxiu

Cultura popular  LA COLLA REPLANTEJA L'ACTE D'AIGUA QUE VA ORGANITZAR L'ANY PASSAT AMB MÉS DINAMISME

El Drac, no només 
treu foc, sinó que 
també farà 'Xops!' 

EL DRAC  La figura de tres caps serà ben present a la festa major

com a colla. Per a nosaltres és 
importantíssim, de la mateixa 
manera que la Granota, que fa 
el traspàs del Drac petit al Drac 
gran. L’any passat la vam po-
tenciar molt i enguany encara 
prendrà més protagonisme".

Naturalment, dijous el Drac 
també serà un dels elements pro-
tagonistes de la cercavila i de la 
cerimònia del pregó, i aquí tam-
bé hi haurà sorpreses. Gontan és 
misteriós en afirmar que “habitu-
alment el cerimonial de la reve-
rència i el ball del Drac té una 

El foc
l Xops!
Dia i hora: Dissabte 24 (12 h)
Refresca't amb la Granota  
de Can Bassa i el Basser
Recorregut: pl. de la Corona,  
c. Anselm Clavé i pl. Perpinyà

l Trobada infernal de Blaus
Dia i hora: Dissabte 24 (17 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l Ball del Drac Petit
Dia i hora: Dimecres 27 (22 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Ball del Drac després 
de la cercavila d'inici
Dia i hora: Dijous 28 (a partir 
de les 20 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Ball del Drac Petit
Dia i hora: Dijous 28 (22 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Ball del Drac de Granollers
Dia i hora: Divendres 29 (22 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Ball del Drac de Granollers
Dia i hora: Dissabte 30 (21 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

difícil visibilitat. Doncs aquest 
any aconseguirem que tothom 
el vegi sense haver d’estar a pri-
mera fila. I també hi ha alguna 
coseta més que estem acabant 
de tancar i que, si surt, encara 
donarà més potència als actes”.

El Drac més fotogènic
Tothom podrà seguir les sortides i 
evolucions del Drac com a especta-
dor, però també com a fotògraf. I és 
que la colla ha convocat un concurs 
de fotografia que es va obrir el 20 
de juliol, amb motiu de la celebra-
ció de la 27a edició de la Mostra 
de Bestiari del Drac de Granollers 
i es clourà el 2 de setembre, l’en-
demà de la festa major. Les bases 
es poden consultar al web www.
dracdegranollers.cat i contemplen 
tres categories de premis, atorgats 
pel conegut fotògraf Jordi Ribó, pel 
restaurant Anònims i per la matei-
xa colla del Drac. En paraules de 
Gontan, “estem molt il·lusionats 
amb aquest concurs i creiem que 
aquest any serà molt potent”.

Ribó, a més, exercirà com a 
president del jurat que avalua-
rà les imatges. Les fotografies 
s’exposaran a partir de la segona 

Drac també participarà en la quar-
ta Trobada Infernal que organitza 
la Gralla de Foc de Blaus i que in-
clourà una mostra de bestiari de 
foc i plantada de bèsties a la plaça 
de la Corona, cercavila de foc i mos-
tra de lluïment a la plaça Barangé.

Per la seva banda el Drac Petit 
farà la seva aparició dimecres i di-
jous a la Porxada, amb motiu del 
ball que tanca el correfoc infantil 
i el correfoc de la colla Jove, res-
pectivament. Ho farà, però, amb un 
canvi significatiu: “fins ara el Drac 
gran i el Drac petit feien balls di-
ferents i aquest any hem decidit 
que facin la mateixa actuació. 
Per tant, el Drac petit tindrà més 
cerimònia, més balls i més es-
pectacle”, apunta Gontan.

Aquesta decisió és fruit de la 
importància que la colla atorga a 
la pedrera. Com reconeix el presi-
dent, “és la mare dels ous. Sense 
el Drac petit acabaríem morint 

quinzena de setembre i durant 
dues setmanes al restaurant Anò-
nims, una mostra que precedirà 
l’acte de lliurament de premis.

Però Jordi Ribó és un fotògraf 
juganer i la seva col·laboració no 
acabarà aquí. La colla del Drac l’ha 
engrescat perquè els faci una foto-
grafia de gran format en un moment 
molt determinat de la festa major. 
Gontan explica que “volem acon-
seguir que la Porxada sigui una 
plaça completament vermella, i 
aprofitarem el ball de Patums i 
la inestimable col·laboració dels 
Diables de Granollers per acon-
seguir-ho". Per a Ribó, aquest 
repte demostra que encara hi ha 
noves mirades possibles sobre la 
festa granollerina. i carles riobó



dj, 22 agost 2019 35PUBLICITAT

BASES DE LA XXXa FESTA DE LES LLE-
TRES CATALANES 

Òmnium Vallès Oriental en el seu propòsit 
de fomentar la creació literària en llengua 
catalana així com reconèixer la tasca que 
fan algunes entitats i/o persones en favor 
de la nostra llengua convoca anualment els 
premis de la XXXa Festa de les Lletres Ca-
talanes del Vallès Oriental 

CATEGORIES
LITERÀRIA
- 30è Premi de Novel·la Vallès Oriental. 
- 30èPremi de Poesia Estabanell Energia
- 19è Premi de Sociolingüística del VO 
ACCIÓ CÍVICA
- 8è Premi Ramon Casanovas, a l’acció cí-
vica a favor de la llengua catalana
COMUNICACIÓ
- 8è Premi Eugeni Xammar de comunicació
RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL
- 1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental 
de curtmetratges de Granollers

ÀMBIT NACIONAL
30è Premi de novel·la Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques:
-  Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 80 i 140 fulls DIN A4, amb lletra del 
cos 12 i 30 línies per pàgina.

30è Premi de poesia Estabanell Energia
Dotat amb 1.800 euros.
Condicions específiques:
Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 250 i 800 versos.

8è Premi Ramon Casanovas d’acció cívi-
ca a favor de la llengua catalana patro-
cinat per la família Casanovas
Dotat amb 1.000 euros.
Condicions específiques:
- Està destinat al reconeixement d’accions 
i iniciatives cíviques, individuals o col·lec-
tives, o d’empreses a favor de la presència, 
l’ús i el prestigi públic de la llengua cata-
lana. Les accions i iniciatives candidates a 
aquest premi hauran d’haver estat produï-
des inicialment o parcialment en el període 
comprès entre el novembre del 2018 i oc-
tubre del 2019.
-Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

19è Premi de sociolingüística 2018 del 
Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques dels treballs:
-Els treballs han de tenir una extensió mí-
nima de 50 pàgines (format ISO A4), a un 
espai i mig.
-Els treballs que hagin estat subvencio-
nats o becats per Òmnium no podran optar 
a aquest premi.
-No es poden concedir premis ex aequo ni 
accèssits
 

8è Premi Eugeni Xammar de Comunica-
ció Patrocinat per Elèctrica Canet
Dotat amb 700 euros.
El premi s’atorga a periodistes, articulistes 
i/o mitjans de comunicació que hagin des-
tacat per la seva contribució compromesa 
amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, 
cultura, país– i per una aposta per formats 
i models innovadors.
Condicions específiques:
- Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser 
originals i inèdits, escrits en català i no 
han d’haver estat guardonats prèviament, 
ni presentats simultàniament en cap altre 
concurs, com tampoc editats.
Cada autor/a o entitat no podrà presentar 
més d’un treball per persona/entitat i mo-
dalitat a concurs.

Tots els treballs originals s’han de trametre 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat 
i cal seguir el procediment següent:
1. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar 
el nom del premi al qual s’opta.
2. En el cos del missatge s’ha de fer constar 
el nom del premi, el títol de l’obra i, si es-
cau, el pseudònim de l’autor.
3. L’original que opta al premi s’ha d’ad-
juntar a aquest missatge en format PDF. 
Aquest document en format PDF ha de tenir 
com a títol el mateix de l’obra.
En un altre document adjunt, en format 
Word, s’hi ha de fer constar les referèn-
cies que permetin identificar l’autor (nom, 
cognoms, adreça, codi postal, localitat, 
a/e telèfon i NIF). Aquest document s’ha 
d’anomenar amb la paraula plica seguida 
del nom de l’obra.
El termini de recepció de les obres aspi-
rants al premi és el 7 d’octubre del 2019.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a ter-
me per un jurat independent, format per 
persones preferentment del Vallès Orien-
tal i de l’àmbit humanístic, de la llengua i 
cultura catalana escollides per la Junta 
del Vallès Oriental d’Òmnium Cultural.  
En cap cas el premi no podrà ser dividit. Si, 
tanmateix, el jurat creu per unanimitat que 
cap dels treballs presentats no assoleix la 
qualitat mínima, els premis no podran ser 
adjudicats.
El veredicte es farà públic en el marc de la 
Festa de les Lletres Catalanes del Vallès 
Oriental, el 29 de novembre del 2019.

ÀMBIT LOCAL
1r Premi Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental de curtmetratges de Granollers
L’objecte d’aquest premi és promoure la 
creació audiovisual sobre la ciutat de Gra-
nollers amb un guardó que premiarà el mi-
llor curtmetratge.
1. El premi s’atorgarà a un curtmetratge 

de no-ficció o de ficció sobre qualsevol 
temàtica lliure que tingui alguna connexió 
amb el municipi de Granollers, el seu en-
torn i la seva gent.
2. El curtmetratge haurà de tenir una dura-
da mínima de 5 minuts i una màxima de 15.
3. Es designarà un jurat professional del 
món audiovisual per valorar els treballs.
4. El premi podrà ser declarat únic, ex-
aequo o desert.
5. El curtmetratge guanyador rebrà:
• La dotació econòmica serà de 3.000 €.
• L’estrena i presentació a VOTV del curt-
metratge guanyador i un programa espe-
cial amb entrevista als autors/directors en 
un termini màxim de 6 mesos des de la seva 
presentació.
6. El curtmetratge haurà de ser original 
i inèdit, tot i que podrà incloure imatges 
d’arxiu.
7. El curtmetratge no podrà ser exhibit a 
cap altra televisió abans de les seva estre-
na a VOTV.
8. Els participants han de redactar i pre-
sentar una fitxa per escrit que acompanyi 
el treball audiovisual que consti de:
 a) Nom de l’autor /o autors i pseudònim 
 b) Títol i sinopsi
 f) Format
 g) Durada
 h) Equip tècnic i artístic
 i) Currículum del autor o autors
 j) Dades de contacte

9. Els autors dels curtmetratges hauran de 
tenir els drets de totes les imatges i àudios 
que s’hagin utilitzat. En el cas d’imatges o 
audios de tercers s’hauran d’acreditar per 
escrit els seus corresponents cessions de 
drets.
10. Els autors cediran per un any els drets 
d’exhibició a VOTV per la seva exhibició te-
levisiva i a l’Òmnium per la seva exhibició 
en una primera sessió pública en sala o bé 
per web i /o  xarxes socials. 
a. A banda d’aquestes exhibicions, els au-
tors tindran tots els drets del curtmetratge. 
b. Per la primera edició, en cas de que se’n 
vulgui fer un ús comercial del  curtmetrat-
ge, els autors autoritzaran a l’organització 
la producció de 50 còpies per ser utilitza-
des per qüestions de promoció i protocol.
c. Els autors s’obliguen a incorporar el logo 
d’Òmnium i figurar en un lloc destacat dels 
crèdits que el curtmetratge ha obtingut 
aquest premi i el nom del patrocinador 
d’aquest premi, si fa el cas.
11. La presentació de projectes a aquesta 
convocatòria pressuposa l’acceptació ín-
tegra de totes les seves bases.
12. Qualsevol aspecte no previst en aques-
tes bases serà resolt pel jurat o per les 
parts convocants.
13. Els projectes s’hauran d’enviar en for-
mat digital (preferentment en MP4) i la 
fitxa en format pdf a l’adreça festalletres-
valles@omnium.cat. Això es podrà fer bé 
sigui directament o en el cas d’arxius grans 
per wetransfer.

PER A MÉS INFORMACIÓ podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons 
678 07 85 75 o 938 792 279, o també per correu electrònic, a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
c. Espí i Grau, 1, 3r. Granollers

30a FESTA DE LES LLETRES CATALANES 
DEL VALLÈS ORIENTAL

CARTA ALS SOCIS I SÒCIES D’ÒMNIUM CULTURAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL 29 novembre de 2019

Benvolguts/des Socis i Sòcies,
Aquest any serà sonat !!.  Enguany fa 30 anys que unes persones 
amb molta determinació i molta estima per la nostra cultura i pel 
nostre país van posar la llavor d’uns Premis Literaris que ja són 
referent a la nostra comarca i als Països Catalans.
Recollint l’impuls i revitalització que va suposar la Festa cele-
brada l’any passat a Sant Celoni, la primera vegada que es feia 
fora de Granollers, per aquest 30è aniversari estem preparant 
alguna cosa diferent començant per un canvi en la localització 
de la Festa que estem acabant d’ultimar.
Així doncs seguim comptant amb la teva col·laboració com a 
Soci/Sòcia perquè la Festa segueixi sent un èxit durant trenta 
anys més !!!.
Des de fa anys la Òmnium del Vallès Oriental dona premis a les 
persones o entitats dels següents àmbits:

 -Premi de novel·la
 -Premi de poesia
 -Premi de comunicació digital
 -Premi de promoció de la llengua
 -Premi de sociolingüística
 -Premi d’àmbit local (nou): curmetratges de Granollers

Premi d’àmbit local: 1r Premi Òmnium Cultural del Vallès Orien-
tal de curtmetratges de Granollers
Arrel de la decisió d’iniciar la itinerància de la Festa, va sorgir la 
idea de crear un Premi Local a cada població on es traslladi la 
mateixa. Aquesta creació suposarà la implicació de la població, 
el seu entorn i la seva gent en un projecte d’Òmnium. Aquesta 
vegada el Premi és del tipus audiovisual tenint com a temàtica la 
ciutat de Granollers.

Desitgem que participeu en aquests premis,

Sergi Bolea
Òmnium Vallès Oriental. President
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Si hi ha una veu reconeixible 
durant la festa major de Grano-
llers, aquesta és la de Pep Callau, 
que enguany fa 25 anys que és 
l'speaker oficial de moltes de les 
activitats o, com ell es defineix, 
presentador i "animador en tot 
el sentit de la paraula". Perquè 
aquest xouman no ha viscut mai 
a Granollers, però porta "sempre 
la festa major al cap. En sóc un 
enamorat", reconeix, de manera 
que és una cita, no només en el 
seu calendari professional, sinó 
també en el personal. "Jo, com 
tants d’altres granollerins i va-
llesans, també he crescut amb 
aquesta festa, d’aquí que sigui 
ben conscient que forma part 
de la meva vida", explica des de 
fa temps Callau.

De fet, Callau sempre posa part 
de la seva experiència en les nar-
racions que fa dels actes, tot par-

xavier SolanaS

L'animador oficial  DES DE FA UN QUART DE SEGLE QUE PRESENTA UNA PILA D'ACTES DURANT LA FESTA DE FINALS D'ESTIU

Pep Callau porta 
la veu cantant 
des de fa 25 anys

lant de sensacions i emocions que 
van evolucionant any rere any, per 
la qual cosa tot i el quart de se-
gle que fa que és part de la festa 
major de Blancs i Blaus, "en cada 
ocasió és diferent, i sempre em 
sorprèn". 

Callau també defensa el model 
granollerí, de Blancs i Blaus, com 
un exemple que s'ha replicat a 
molts indrets del país. En el seu 
20è aniversari com a speaker, 
assegurava en una entrevista al 
SomGranollers que "en el camp 
de l'avantguarda i la moderni-
tat, la festa major de Blancs i 
Blaus marca diferències".

L'speaker d'arreu
Pep Callau (Sant Joan de Vilator-
rada, Bages, 1968) es considera 
pallasso, animador... no només de 
la festa granollerina, sinó de mol-
tes altres del país i, fins i tot, del PEP CALLAU  Fa 25 anys que és l'speaker de la festa major de Blancs i Blaus

camp del Barça. Com a clown, ha 
voltat arreu del món amb Pallas-
sos sense Fronteres i altres causes 
solidàries, sovint amb els Pepsico-
len, formació que l'ha acompanyat 
durant anys.   m.e.

Rèpliques
COM INDICA EL MATEIX CALLAU, 
EL MODEL DE BLANCS I BLAUS 
ha estat replicat a altres festes del 
país, especialment al Vallès Orien-
tal. Un dels primers municipis que, 
a inicis dels 90, va apostar-hi va 
ser Llinars del Vallès, on els blau i 
el vermell van servir per distingir 
els veïns d'una i altra banda del riu. 
També a Canovelles, els Cans i les 
Ovelles responen al model iniciat a 
Granollers, així com els Negres i els 
Senys de Sant Celoni, els Morats i 
Torrats de Mollet, i els Melons i Cre-
uats de Montmeló.

Al  Vallès  Oriental  també  hi  ha  
hagut   municipis  en  què  s’han  
creat  colles  de  festa  major,  però  
amb un esperit que barreja el model 
granollerí i les penyes típiques tant 
del nord com del sud de l’Estat.  És  
el  cas  de  Martorelles,  Lliçà  de Vall 
i Sant Fost.
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
c. Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAc. Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h

www.gress.es
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OFERTES EN
MOBLES DE BANY

* També disponible en 120cm 1 pica. 100, 
80, 70, 60cm.
   Consulta preus a les nostres botigues.

* També disponible en 70cm i 120cm.
  Consulta preus a les nostres botigues.
* També disponible en 70cm i 120cm.* També disponible en 70cm i 120cm.
  Consulta preus a les nostres botigues.  Consulta preus a les nostres botigues.
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260€

Moble de bany
120cm wengué
amb lavabo de porcellana
2 piques i mirall llis

Moble de bany
80cm amb pica
i mirall
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PORCELLÀNIC
IMITACIÓ FUSTA
30x150cm

PORCELLÀNIC
60x120cm
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e

100% PERSONALITZABLE
ANTILLISCANT · CLASSE III
MASSA ACOLORIDA
TACTE CONFORTABLE
ANTIBACTERIÀ

PLAT PIETRA
120X70 BLANC

SENSE LÍMIT D’UNITATS!

· 120 x 80 Mateix preu.
· Disponible en més mesures.

136€/Ud.

per només
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L’oferta de l’Esbart Dansaire du-
rant la festa major es desplega en 
tres propostes. La primera és l’as-
saig obert del Ball de Donzelles de 
dimecres, que té una segona tan-
da el mateix diumenge, just abans 
de la ballada pròpiament dita a la 
plaça de la Porxada. La participa-
ció és lliure i l’únic requeriment és 
fer-ho en parella, sigui mixta o no.

Per als no iniciats, l’assistència 
en aquests assajos és recoma-
nable per conèixer la dinàmica 
d’aquest ball tradicional. A més, 
pot tenir recompensa, perquè 
l’Esbart organitza un sorteig i una 
de les parelles rebrà un obsequi. 
“És un recurs per promocionar 
els assajos i que després la dan-
sa surti el millor possible”, indi-
ca Pepus Costa, president de l’en-
titat. Costa reivindica el caràcter 
popular que el Ball de Donzelles 
ha tingut al llarg dels anys: “Mol-
tes de les danses que fem ja no 
es ballen i ho fem com a exhibi-
ció. Però el Ball de Donzelles és 
una dansa popular i viva, que 
tothom pot ballar, com el Ball 
de Gitanes. La dansa en si no ha 
canviat des que els mestres Ru-
era i Vilà Ayats la van fixar, per 

arxiu

Cultura popular  L'ESBART DANSAIRE MANTÉ L'ESSÈNCIA DE LA DANSA I CONTRIBUEIX A FER LA BALLADA CADA ANY MÉS POPULAR

"El ball de Donzelles és una dansa viva"

BALL DE DONZELLES  Es tracta d'una dansa participativa, que per ballar-la només cal fer-ho en parella

ment de l’orquestrina Aires del 
Montseny, “un grup potent i for-
mat per molts músics i pensem 
que serà un acte molt divertit”, 
apunta Costa.

Es dóna la circumstància que 
aquesta formació d’una dotzena 
de músics està encapçalada per 
Marçal Ramon, un antic ballador 
de l’Esbart amb el qual els uneix 
una molt bona amistat. Com ex-
plica Costa, “en Marçal i els seus 
companys ens ajuden fent-nos 
l’acompanyament musical en 
directe quan sortim fora de Ca-
talunya, ja que fora d’aquí no 
s’admet la música enllaunada”.

El programa a la plaça de Perpi-
nyà se centrarà en danses tradicio-
nals i populars catalanes i els seus 
organitzadors se’l plantegen com 
una mena de recés o de parèntesi 
en l’intens programa festiu. “Cre-
iem que és un tipus d’acte tran-
quil, perquè a la festa també 
convé que hi hagi aquest tipus 
de propostes que trenquen una 

dir-ho així. No exigeix un mínim 
de qualitat ni una presència físi-
ca determinada, sinó que qual-
sevol persona pot apuntar-se a 
ballar-la i participar. Aquesta és 
la gràcia”, detalla.

Un "oasi" enmig del brogit
La segona cita és el Balles a plaça, 
que enguany tindrà l’acompanya-

l Assaig del ball de Donzelles 
Dia i hora: Dimecres 28 (18.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Danses mediterrànies
Dia i hora: Dimecres 28 (19 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Balls a plaça
Dia i hora: Dimecres 28 (22 h)
Lloc: Plaça de Perpinyà

l Ball de Donzelles
Dia i hora: Diumenge 1 (17.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

Ballades

mica amb la disbauxa de Blancs 
i Blaus. Estàs tranquil·lament a 
la fresca i ara balles, ara parles 
amb els amics… Està pensat com 
una mena d’oasi participatiu”.

Un moment dolç
La canalla gran de l’Esbart també 
s’amaguen dins els capgrossos 
que acompanyen els gegants en la 
cercavila i protagonitzen el Ball de 
Capgrossos a l’exhibició. “Són la 
pedrera de l’Esbart, els futurs 
balladors, els que en diem els 
barretines, els nois i noies de 
14 a 16 anys”. Per al president de 
l’Esbart, l’entitat viu un moment 
plàcid i de consolidació: “Tenim 
un cos de dansa de vint-i-pocs 
balladors, que està molt bé. Deu 
parelles noi-noia és una cosa 
que costa molt de trobar al món 
de la dansa d’avui dia". El motiu 
és ben prosaic: arribats a certa 
edat, els nois descobreixen altres 
interessos i deixen de ballar. “Això 
és un problema comú a tots els 

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 de l'associació Passaltpas, constituïda el 1994 
–formada al seu torn per tres grups de Granollers, la Garriga i 
Sant Celoni–, amb l'objectiu és el de donar conèixer i difondre les 
danses populars d’arreu del món i també una de les que atrau més 
públic. La majoria de danses d'arreu seran 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 mos-
tren els passos i les peculiaritats de cada dansa. I a continuació, 
tots a ballar, sense vergonyes ni limitacions d’edat. Perquè com 
sempre diuen a Passaltpas, s’aprèn ballant.

PASSALTPAS ENSENYA DANSES MEDITERRÀNIES

esbarts", es lamenta Costa.
L’Esbart té fixades tres grans 

cites al calendari anual: l’Esbarti-
ada i les ballades per l’Ascensió i 
la festa major. A més, participa a la 
romeria a Montserrat amb la par-
ròquia i en les activitats al voltant 
de la diada de l’Onze de Setembre.

Viatge a Perpinyà i nou muntatge
L’any passat la colla va viatjar al 
País Basc i a Castelló i enguany, a 
mitjans de juny, acomiadaven el 
curs participant en una trobada 
de cultura popular catalana que 
se celebra cada any a Perpinyà i 
que aplega diables, gegants, dracs, 
bastoners…

I pel futur immediat es plante-
gen plans més ambiciosos: “Fa 
dos anys que no fem cap espec-
tacle, l’últim va ser A Grano-
llers, ballem!, a la Porxada, pel 
50è aniversari de l’Esteve i la 
Plàcida, els gegants grossos. I 
pel curs que ve ens estem plan-
tejant de fer-ne un de nou, de 
cara a finals del 2010. És una 
feinada, però és una injecció 
que ens dóna una adrenalina 
que al grup li va molt bé”.   c.r.
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La popular plaça dels Porcs serà 
l’escenari, un any més, de la nit 
més rockera de la festa major, 
tant per als adults com per als 
més petits. Serà a través dels 
concerts de Rock als Porks, or-
ganitzats per la Factoria Blanca 
de la colla dels Blancs. La sessió 
serà dimarts a partir de les 20 h 
i arrencarà amb un grapat de fo-
odtrucks aparcats a la plaça. La 
versió mini obrirà foc a les 20.30 
h amb els menuts com a protago-
nistes i amb un espectacle de pri-
mer nivell: un concert tribut a la 
mítica banda australiana AC/DC. 
Els encarregats de versionar-los 
seran els rubinencs Sin City, una 
banda que omple places i sales 
allà on actua i que adapta les se-
ves presentacions al format fami-
liar. Es tracta d’una proposta que 
fusiona els interessos de pares i 
fills a partir d’un potent repertori 
de versions, que dóna l’oportuni-
tat de viure la música d’AC/DC en 
directe i de conèixer a les noves 
generacions l’essència d’aquesta 
banda llegendària. D’aquesta ma-

Familiar  TANT LA COMISSIÓ DE FESTA MAJOR COM LES COLLES DE BLANCS I BLAUS ORGANITZEN ACTIVITATS PER INTRODUIR ELS MÉS MENUTS A LA GRESCA

nera, els més petits podran sentir 
alguns dels temes més famosos de 
la història del rock a través d’un 
espectacle enèrgic i que els seus 
integrants dediquen a la memòria 
de Bon Scott, als crits de Brian Jo-
hnson, a Phil Rudd, Cliff Williams 
i, evidentment, als germans Angus 
i Malcolm Young.

Sin City es va crear el 2004 i es 
va rematar el 2008 amb l’arribada 
de Willie, un vocalista convertit en 
tot un espectacle que reprodueix 
el registre de Bon Scott. D'aquí 
que la banda, sobretot dels anys 
70 i 80, en l'època de Bon Scott, ja 
que el seu registre era molt sem-
blant al del cantant de la banda.  
De fet, utilitzant els instruments 
clàssics, la banda ha aconseguit 
sonar com ho feien ells: amplifi-
cadors dels 70, bafles vintage, gui-
tarres, baix, bateria, etc.

La sessió d’enguany del Rock 
als Porks continuarà després per 
als adults amb el grup Umbral (23 
h) i amb Icestorm i Metalmania 
(00 h), que retrà tribut a una altra 
banda llegendària, Metallica. 

l Es busca aigüer de
12 a 17 anys per mullar 
al correaigua infantil 
Dia i hora: Dissabte 24 (17 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador

l Petit Batek
Dia i hora: Dissabte 24 (18 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Jocs a la Colònia de Cal Got
Dia i hora: Diumenge 25 (10 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Masterclass de Bollywood
Dia i hora: Diumenge 25 (11 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Holi Party
Dia i hora: Diumenge 25 (13 h)
Lloc: Plaça de l'Església

l Gimcana sobre rodes
Dia i hora: Dilluns 26 (11 h)
Lloc: Parc Torras Villà

l Castells de sorra 
Dia i hora: Dilluns 26 (17 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l Tritorefresca't
Dia i hora: Dimarts 27 (10 h)
Lloc: Passatge de Sant Bartomeu

l Taller de víkings
Dia i hora: Dimarts 27 (10.30 h)
Lloc: Plaça de les Olles

l Cercavila infantil 
Dia i hora: Dimarts 27 (18 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l Rock als Porks mini
Dia i hora: Dimarts 27 (20.30 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Prèvia de torets embolats
Dia i hora: Dimarts 27 (20.45 h)
Lloc: Plaça de la Caserna

l Factoria d'art 
Dia i hora: Dimecres 28 (10 h)
Lloc: Plaça Folch i Torres

l A les Blaurricades 
Dia i hora: Dimecres 28 (11 h)
Lloc: Plaça de l'Església

Infantil

Sin city

SIN CITY  Versions potents d'AC/DC, dimarts (20.30 h) a la plaça Perpinyà

El hard rock d'AC/DC, 
també per als més petits

arxiu

DANSA  Els més petits també podran gaudir d'un espectacle de dansa

La disco infantil de Pinkblaus, 
dissabte a la nit a la Perpinyà
Una de les colles més recents dins 
de la colla dels Blaus és Pinkblaus, 
un col·lectiu que l’any passat va 
escenificar amb un espectacle 
de dansa el seu naixement i que 
aquest any repeteix proposta en 
el marc de la festa major. La singu-
laritat de Pinkblaus és que les se-
ves activitats s’adrecen als infants 
i joves, sobretot a la franja d’entre 
6 i 12 anys. Segons les seves im-
pulsores, la voluntat és "cobrir 

les ganes de gresca d’aquells 
nens i nenes que ja comencen 
a fer-se grans i que se senten 
atrets pel caliu de la festa ma-
jor i per les activitats pensades 
per als adults". En aquest sentit 
organitzaran per segon any con-
secutiu una disco familiar en què 

la música, la gent, la festa i també 
les ganes de ballar, gaudir i riure 
seran protagonistes. En aquesta 
ocasió tindrà un paper més cen-
tral i tindrà lloc dissabte 31 a la 
nit (22 h) –una de les nits de festa 
major més concorregudes– a l’es-
cenari de la plaça Perpinyà. 

A més, la mateixa colla haurà or-
ganitzat, dilluns 26, una gimcana 
familiar sobre rodes amb sortida 
des del parc Torras Villà (11 h) 
per fer en bici, patinet o patins i 
ocupar així els carrers de vehicles 
sostenibles, i un espectacle famili-
ar de dansa contemporània en es-
cenari 360º dimecres 28 (20 h) al 
parc Torras Villà.

D’altra banda, altres activitats 
infantils organitzades per la colla 
dels Blaus seran els jocs a la Colò-
nia de Cal Got –diumenge 25, a les 
10 h–, on els més menuts podran 
provar de portar els gegantons; 
una festa holi amb pols de colors 
(diumenge 25, 13 h, plaça de l'Es-
glésia); o un taller per esdevenir 
un autèntic víking (dimarts 27, 
10.30 h, plaça de les Olles). 

La mateixa colla
organitza una gimcana 
familiar sobre rodes
i un espectacle de dansa
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Dos artistes, un d'ells vinculat a 
recursos de salut mental, treba-
llen conjuntament en un procés 
creatiu. Aquesta és la premida del 
projecte Parelles Artístiques, que 
organitza Daruma, associació de 
familiars per la salut mental i l'As-
sociació El Far, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament de Granollers, 
l'Espai d'arts de Roca Umbert, 
CUP Granollers i Museu de Gra-
nollers. El projecte facilita que les 
persones puguin gaudir de l'art 
com a forma d'expressió i creixe-
ment, i impacta positivament en el 
seu benestar.

El resultat d'aquest treball es 
podrà veure des de dimecres 28 
d'agots i fins al 15 de setembre al 
Museu de Granollers.

Les Parelles Artístiques es van 
estrenar a Granollers el 2011 i, 
des de llavors, organitzen anual-
ment l'exposició. De fet, el pro-
jecte consta de dos processos: la 
realització de les obres per part 
de les parelles d’artistes i la seva 

arxiu

Activitats expositives LES MOSTRA D'ART TAMBÉ FORMEN PART DEL PROGRAMA D'ACTES D'AGOST I SETEMBRE

Les parelles artístiques del 
programa de Daruma, al Museu

de l'arteràpia del 12 de setem-
bre (18 h), i el taller per a donar 
a conèixer el projecte que es farà 
l'endemà, 13 de setembre (18 h), 
davant del Museu, al carrer An-
selm Clavé. 

posterior exposició i venda.  Els 
beneficis recaptats es destinen a 
l’edició següent del projecte.

La mostra comptarà també am 
activitats paral·leles, com la jorna-
da d'artistes i conversa a l'entorn 

ART Una de les obres d'edicions anteriors

Francesc Payàs 
homenatja el 
rapsode Josep Bover
L’inefable Francesc Payàs també torna aquest dies, amb un nou lliu-
rament de la seva sèrie de dibuixos Personatges de festa major, que 
enguany arriba a la novena edició

Es tracta d'un recull d’il·lustracions amb un esperit festiu, però 
que en aquesta ocasió vol ser també un homenatge a Josep Bover, 
el Rapsode del Vallès que va morir als 77 anys l'octubre de l'any 
passat. Granollers el va reconèixer amb la medalla de la ciutat pel 
seu compromís cívic amb Granollers i la seva gent, que es traduïa 
en la seva participació desinteressada en diferents entitats socials i 
culturals de la ciutat, com els Pastorets, i en esdeveniments com la 
cavalcada de Reis, el Carnaval o la passada de l'Ascensió, així com la 
seva vinculació amb l'Església de Sant Esteve. Bover també va ser 
un gran difussor de la poesia catalana, ja sigui en festivals, sales o 
ateneus d'arreu de Catalunya.

Francesc Payàs també ha dedicat la mostra a Can Barbany en al-
tres ocasions a 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 lo-
cals. 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 
botiga Barbany, al carrer d’Anselm Clavé, un espai recollit ideat per 
a actes culturals de petit format. La mostra s’inaugurarà divendres  
(19 h), tot i que s'ha pogut visitar des del 3 d'agost, i romandrà ex-
posada fins al 14 de setembre.

Exposició BARBANY ACULL 'PERSONATGES DE FESTA MAJOR'
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Crear una escola 
que respongui a la 
singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

què volem?

Protagonistes del 
seu aprenentatge
Desenvolupant competències 
emocionals com la flexibilitat, 
l’adaptabilitat, la creativitat, el 
pensament crític, la cooperació 
i la comunicació. 

Change makers
Volem crear futures persones 
adultes que siguin capaces de 
generar canvis positius al seu 
entorn.

els alumnes...

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

1 sola línia per curs (màxim 16 nens/es per aula) 
Atenent a la singularitat

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofitament de la comunitat educativa

Model STEAM
(Science, Technology, Engineering, 
Arts & Maths)
Innovem pedagògicament buscant un procés 
d’aprenentatge vivencial i significatiu. 
Activem la curiositat, la creativitat, 
l’anàlisi i el treball en equip

Pla d’estudis trilingüe 
50% d’hores anglès, 
25% en català i 25% en castellà

Atenció individualitzada 
Oferim una comunicació família-escola 
que permeti conèixer en tot moment 
el procés tant maduratiu com 
d’aprenentatge dels alumnes

Una escola oberta i pròxima
Receptiva a les necessitats de les famílies

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

Campmajor, 9
08440 Cardedeu

info@escolarase.cat
www.escolarase.cat

al FUTUR
Obrim una porta

CONTACTA’NS

M A T R Í C U L A  O B E R TA :  A L U M N E S  D E  P 3  |         i n fo @ e s c o l a r a s e.c a t

INICI CURS
12 setembre
(Matrícula oberta)
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Enguany arriba la 30a edició del 
torneig Trofeu Ciutat de Grano-
llers d’handbol, que organitza 
el Club Balonmano Granollers 
(BMG). Aquesta competició, de 
caràcter amistós, es disputarà di-
lluns al Palau d’Esports. 

Per aquesta edició, s’ha escollit 
com a rival l’IK Sävehov de Suècia, 
un equip que té una secció d’hand-
bol femení més potent que la sec-
ció masculina. Les noies sèniors 
d’aquest equip, de fet, són 13 ve-
gades campiones de la màxima di-
visió nacional de Suècia, la Svensk 
handbollselit –1993, 2000, 2006, 
2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2018 i 2019–. 
Enguany competirà una vegada 
més a la Copa EHF, competició en 
la qual les sueques van aconseguir 
una medalla de bronze en la tem-
porada 2016-2017.

Pel que fa als homes, l’equip 
masculí de l’IK Sävehov també 
competeix a la màxima categoria 
del país escandinau. Han guanyat 
la lliga cinc vegades –2004, 2005, 
2010, 2011 i 2012. A més, poden 
presumir d’haver alçat un trofeu 
de la Copa Challenge de la EHF, la 
temporada 2013-2014.

El BMG jugarà dos partits con-

iK Sävehov 

Temps d'esports  ELS DOS SÈNIORS DEL CLUB GRANOLLERÍ JUGARAN UN AMISTÓS

El Sävehov és el rival del BMG 
en el 30è Ciutat de Granollers

EL FEMENÍ DEL SÄVEHOV  Les sueques són 13 vegades campiones de lliga

tra aquest potent rival suec. En 
categoria femenina, el KH-7 BMG 
s’enfrontarà al sènior femení de 
l’IK Sävehov a les 19 h. I, quan fi-
nalitzi aquest partit, serà el torn 
del sènior masculí del BMG, que 
s’enfrontarà al masculí del club 
suec, a les 21 h.

Els nous fitxatges en acció
Serà una bona oportunitat per 
part dels dos equips granollerins 
per començar a agafar el rodat-
ge de cara a la temporada 2019-

2020. També serà una bona oca-
sió per veure per primera vegada 
en acció els nous fitxatges amb la 
samarreta blanc-i-blava. Per part 
del Fraikin, el porter Pol Sastre i 
el lateral esquerre Nicolás Bonano 
seran les dues grans atraccions a 
tenir en compte. 

I, per part del KH-7, serà un bon 
moment per veure com rendeixen 
les tres noves cares de la nova 
plantilla dirigida per Robert Cues-
ta: Gabriel Romero, Marta Mera i 
Jessie Lèpere. 

LA PASSEJADA SORTIRÀ DES DE LA PLAÇA DE LA CORONA

Aquest diumenge se celebrarà 
la Pedalada de la Festa Major. La 
sortida tindrà lloc a les 10.30 h a 
la plaça de la Corona. Mitja hora 
abans, a les 10 h, es faran les ins-
cripcions, que tenen un preu de 3 

euros. Els beneficis seran desti-
nats a la Fundació Josep Carreras, 
que lluita contra la leucèmia. La 
Pedalada de la Festa Major està 
organitzada per l'associació Gra-
nollers Pedala. 

Pedalada contra la leucèmia
3X3 de bàsquet a la 
plaça de Can Trullàs
Dimarts se celebrarà un torneig 
de bàsquet 3x3 a la plaça de Can 
Trullàs, que portarà el nom d'Els 
Blancs no la saben ficar. Aquest 
acte blau compta amb la col·labo-
ració del 23 Basketball Store i el 
CB Granollers. 

Els Correllets és una de les proves 
esportives i populars més espe-
rades de la festa. Normalment se 
celebra en dissabte, i enguany cau 
en dia 31 d’agost. Aquesta cursa 
d’obstacles està organitzada pel 
grup Blancparits i, segons l’or-
ganització, neix amb la voluntat 
d’unir esport i diversió. Es tracta 
d’una cursa a peu per la ribera del 
Congost en la qual els participants 
es van trobant “sorpreses”, i nor-
malment acaben ben enfangats. 

Dos circuits diferents
Con en les darreres edicions, la 
prova constarà de dues modali-
tats diferents: una cursa de 7,9 
quilòmetres de recorregut, desti-
nat als majors de 14 anys –en cas 
de menors d’edat, és necessària 
l’autorització del tutor legal–; i 
una altra amb un recorregut de 
2,8 quilòmetres, en la qual podran 

participar nens i nenes amb una 
edat mínima de 8 anys. En totes 
dues curses hi ha categoria mas-
culina i categoria femenina. Amb-
dós recorreguts tindran l’arribada 
i la sortida al Parc del Congost. 

La sortida serà a les 10 h
La sortida serà a les 10 h del matí 
i, una estona abans, a les 8.30 h, 
es farà la recollida dels dorsals. 
El preu de les inscripcions és de 
7 euros l’anticipada i 9 en el ma-
teix dia de la prova. Hi ha un límit 
de 800 participants per als Cor-
rellets. Durant les dues curses hi 
haurà avituallament i es donarà 
beguda als corredors a l'arribada. 
L'organització facilitarà, a més, un 
servei de guarda-roba i vestidors 
amb dutxes.

Per a més informació i per for-
malitzar l'inscripció cal accedir al 
web correllets.cat. 

UN ANY MÉS LA CURSA D'OBSTACLES TINDRÀ DOS CIRCUITS

El Correllets torna per 
enfangar els participants

arxiu

ENFANGATS  El fang és un dels factors protagonistes en el Correllets
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CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

ACTIVITA. 
C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

P.-A quina edat és convenient 
anar al ginecòleg per primera ve-
gada?
R.-No hi ha una edat prefixada en 
cas que no hi hagi molèsties. De 
tota manera, pot ser convenient en 
l’adolescència per aclarir dubtes, 
o bé quan s’inicien les relacions 
sexuals. Després serà l’especia-
lista qui li indicarà cada quan és 
adequat realitzar revisions.

P.-Què és l’anisakis?
R. És un paràsit (Nematode) que 
pot trobar-se en els peixos, ce-
falòpodes (calamars, pop, sípia) 
i crustacis que pot provocar al-
teracions digestives i/o reaccions 
al·lèrgiques. La cocció, fregit, forn 
o planxa dels peixos acostumen a 
desactivar el paràsit.

"Feia molts anys que em venia 
de gust fer el cartell d'una fes-
ta en què he participat". Aquest 
era l'objectiu de l'il·lustrador En-
ric Lax, que l'any passat va fer un 
primer intent fallit i que enguany 
ha insistit i ha estat el guanyador 
del concurs públic per al disseny 
de la imatge de la Festa Major de 
Blancs i Blaus 2019. Per aconse-
guir-ho ha comptat amb la col·la-
boració de la dissenyadora també 
granollerina Núria Farrés. "Hi 
vam presentar moltes idees per 
intentar captar el moviment de 
la festa i donar protagonisme 
a les persones que la viuen", 
explica Lax, qui ha il·lustrat dife-
rents personatges de festa.

De fet, el cartell representa 
unes cames fetes amb dos traços 
en tinta xinesa, que volen "captar 
tot el moviment de quan la gent 
balla" i se situen en un fons, "un 
entorn, on tothom fa festa", ex-
plicava Lax. "La festa és orgàni-
ca; sempre en moviment", apun-
tava també l'històric speaker de la 
gresca granollerina, Pep Callau.

Nascut a Granollers el 1992, En-
ric Lax Sulé és "un blau en estat 
pur, que ha crescut des de pe-
tit amb la festa", deia l'alcalde 
Mayoral, en referència al seu pare, 
un dels impulsors del repte de 
Blancs i Blaus. 

Actualment resideix a Barcelo-
na, on treballa com a il·lustrador 
freelance i professor a l’escola 
d’art La Nau. Ha estudiat il·lus-
tració a l'Escola superior d'art i 
disseny Serra i Abella, i s’ha es-
pecialitzat en el món editorial a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Bolò-
nia (Itàlia).

toni torrillaS

La imatge L'IL·LUSTRADOR BASA LA PROPOSTA EN UNES CAMES QUE BALLEN EN UN FONS AMB PERSONATGES

Enric Lax crea un cartell que
vol captar el moviment de la festa

De fet, fa uns mesos va publi-
car el seu primer llibre, un àlbum 
il·lustrat, titulat Hi ha algú? (SD 
Edicions), que explica sense parau-
les la història d'un pingüí solitari 

i que, alhora, tracta sobre el canvi 
climàtic i les conseqüències que 
pateix el planeta. Enric Lax és un 
apassionat de la literatura infantil 
i juvenil, i l'ús del dibuix i la imat-

ge com a instrument narratiu. Tot 
i que aquesta és la seva primera 
obra com a autor, ha col·laborat 
anteriorment en altres projectes 
editorials, així com a revistes.  m.e.

CARTELLISTA  L'il·lustrador granollerí Enric Lax, amb el disseny guanyador de la festa major d'enguany
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

La trobada de patrocinadors de 
la festa major es va canviar d'em-
plaçament, de l'Aplegador –on era 
habitual la trobada– al nou espai 
de gandules de la plaça del Cotó 
de Roca Umbert. L’acte, celebrat a 
finals de juliol, va servir per agrair 
la participació d’una trentena de 
patrocinadors i col·laboradors a 
la Festa Major de Blancs i Blaus.

També hi ha 84 comerços que 
s’afegeixen al Recapte, aportant 
60 euros i convertint-se en punts 
d’informació de la festa. Els esta-
bliments sortegen una panera i la 
persona que la guanyi es donarà a 
conèixer durant el Concurs de Ra-
jolers. Entre tots fan una aporta-
ció total de 77.800 euros a la festa, 
300 euros més que l'any passat.

Pep Callau, l’speaker oficial de la 
festa, va anar cridant un a un els 
patrocinadors, que van rebre de 
mans de l’alcalde, Josep Mayoral, 
i de la regidora de Cultura, Maria 
Villegas, l'obra artística que és 

toni torrillaS

Suports TAMBÉ HI HA UN CENTENAR DE COMERÇOS QUE S'HAN ADHERIT AL RECAPTE I QUE L'ÚLTIM DIA DE LA FESTA SORTEJARAN UNA GRAN PANERA

Els patrocinadors i col·laboradors 
han aportat 77.800 euros a la festa

l’obsequi institucional de la fes-
ta major d'aquest any. Es tracta 
d’una obra de l’artista resident a 

Roca Umbert Sylvie Bussières.
La regidora de Cultura, Maria Vi-

llegas, va agrair als patrocinadors 

Empreses
Els patrocinadors
de la festa major són: 
l  Estrella
l  Fraikin
l  Àgora
l  Advisoria
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 
També hi ha col·laboradors

i col·laboradors la seva ajuda per 
fer possible la festa i va dir que "la 
suma vostra, de les colles i de 
l’administració fa possible que 
es repeteixi aquest gran pro-
jecte de participació ciutadana 
que és la festa major". L’alcalde 

afegia al seu torn que "la festa és 
moltes coses; és gent, carrer, so-
lidaritat, invenció... però sense 
recursos econòmics és impossi-
ble i l’aportació dels patrocina-
dors és essencial". 

El concurs d'aparadors compta 
amb 16 botigues participants
Enguany s'han confirmat 16 botigues que participaran en el concurs 
d'aparadors de la festa major que se celebra del 24 d'agost a l'1 de setem-
bre. El guanyador es donarà a conèixer l'últim dia de la festa, l'1 de setem-
bre, en el marc del veredicte de la colla guanyadora a la Porxada. S'ator-
garà un diploma al millor aparador i un premi de dos sopars a Can 60 de 
Granollers per a dues persones. L'any passat la botiga Cookies Paradise 
va ser la guanyadora del concurs, en què van participar 26 establiments. 
De fet, la participació a aquest concurs s'ha anat reduint cada any. 

AGRAÏMENT  Els patrocinadors van rebre l'agraïment al juliol, quan es presentava la caravana del Punt G
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Una de les novetats de la festa ma-
jor d'enguany té a veure amb el 
seu marxandatge, concretament 
amb l'article més utilitzat –segu-
rament, juntament amb els moca-
dors– de la gresca granollerina, el 
got. En aquesta edició s'ha reno-
vat el disseny dels gots de blancs 
i blaus reutilitzables, que conti-
nuen mantenint els colors de les 
colles, però que incorporen una 
il·lustració de l'estirada de cor-
da, una de les proves del repte de 
Blancs i Blaus. 

ajuntament

Marxandatge  ES PODRÀ ADQUIRIR A LES BARRES I RETORNAR A LA CASETA DE BARANGÉ

Nou got de Blancs i Blaus
La resta d'elements de festa, com els mocadors, es podran
comparar a la botiga de la Casa de Cultura Sant Francesc

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. Dels dies 24 a 31 d'agost, aquest servei 
de neteja es farà al matí. Els dies festius 25 d’agost i 30, i 1 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 indicats, que no hi haurà cap servei de recollida en aquesta zona.

Canvis a l'horari de recollida 
d'escombraries per la festa

l Per evitar la pèrdua d'infants  
en alguns moments multitudinaris 
de la festa, ja fa anys que a la botiga 
de la festa major es poden demanar 
unes polseres identificatives per  
tal de posar als nens i nenes. Així,  
si es perden, són fàcils d'identificar i 
avisar els pares, mares o tutors.  
La campanya du el nom Si el perds, 
el trobarem!

POLSERES 
PER A INFANTS

NOUS GOTS  Els dissenys del gots reutilitzables d'aquest i els propers anys

Els gots es podran trobar a totes 
les barres de bar de la festa, des 
d'on es distribuiran. Com sempre, 
es podran retornar a la caseta que 
hi haurà a la plaça Barangé –l'ho-
rari serà de dissabte a dimecres, 
de 20 a 3 h; dijous, de 20 a 5 h; di-
vendres 30, de 14  a 5 h; dissabte 
31, de 20 a 5 h, i diumenge 1, de 
20 a 4 h–.

La botiga obre divendres 
La resta de marxandatge de festa 
major es podrà adquirir a la Boti-

ga de la Festa, que novament s'ins-
tal·larà a la Casa de Cultura Sant 
Francesc, a partir de dijous i fins a 
l'1 de setembre. És el lloc on pro-
veir-se del mocador blanc o blau, 
d'una samarreta o bossa de les 
colles, i d'altres objectes útils per 
a la festa, i d'altres entitats que 
també hi participen activament. 
És, doncs, el punt de venda oficial 
de productes de festa major. L'ho-
rari serà de dijous a dissabte 31, 
d'11 a 14 h i de 17.30 a 21.30 h, 
i diumenge, d'11 a 14 h.   m.eras

Els actes del repte, el pregó i 
el veredicte disposaran de tra-
ducció simultània en la llengua 
de signes catalana, així com les 
colles també han determinat 
quines de les activitats que orga-
nitzen han d’oferir aquest servei.  
Són el Tast obrer de dimecres a la 
plaça de la Corona (18.30 h), l'es-
pectacle reivindicatiu La revolu-
ció dels Farretes de divendres (18 
h) a la plaça Maluquer i Salvador.

Les persones amb mobilitat 
reduïda trobaran cadires reser-
vades per a alguns espectacles, 
fàcilment distingibles perquè 
estaran pintades de color blanc i 
blau. Estaran situades al parc Tor-
ras Villà i també a la plaça de les 
Hortes.També es poden reservar 
cadires per als actes de carrer tru-
cant al telèfon 638 06 26 40, del 
26 d’agost a l'1 de setembre.

D'altra banda, també hi hau-
rà lavabos adaptats en diversos 
punts, com les places de Malu-
quer i Salvador, Barangé, Hortes, 
de la Corona, Folch i Torres i al 
parc Torras Villà. Es tracta de mò-
duls sanitaris equipats amb vàter, 
servei de neteja i vigilància.  

Serveis  AL REPTE, PREGÓ I VEREDICTE

Traducció en llengua de 
signes i cadires reservades
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Un dels actes més històrics de la 
festa major és, sens dubte, l’ar-
rossada popular que se celebra 
divendres 30 al parc Torras Vi-
llà. Amb 36 anys d’història i una 
afluència multitudinària –solen 
aplegar-s’hi més de 3.000 perso-
nes–, l’arrossada atreu veïns de 
totes les edats per degustar un 
dels àpats més reeixits de la festa 
en un gran menjador a l’aire lliure.

Per elaborar l’arròs s’instal·len 
tres grans paelles al parc i un 
gran equip de persones treballen 
perquè el resultat sigui el més 
suculent. En total hi treballen una 
quinzena de cuiners encapçalats 
pel xef, amb el suport d’uns 50 vo-
luntaris, la gent de les colles, i co-
ordinats tots plegats per dos tèc-
nics municipals. Pel que fa a l’àpat, 
els cuiners aboquen a les paelles 

ajuntament

Gastronomia ELS NOU DIES DE LA GRESCA PREVEUEN UNA DOTZENA DE PROPOSTES GASTRONÒMIQUES I PER REFER FORCES ENTRE ACTE I ACTE

Tot i que es reparteixen més de 
3.000 plats d’arròs, es calcula que 
per al parc –convertit en una gran 
zona de pícnic– hi passen més de 
6.000 persones.

Arrossada castellera
La tradicional arrossada del parc 
Torras Villà no serà l’única de la 
festa major. Els Xics de Granollers 
celebraran, com és habitual, la 
seva diada castellera diumenge al 
migdia. Un cop acabada la jorna-
da, amb les gralles i els tabals de 
fons, les colles convidades faran 
un àpat compartit sota l’aixopluc 
de la Porxada. En aquest cas el 
preu per persona serà de 10 eu-
ros (8 per als socis protectors), i 
els tiquets es poden comprar a la 
Troca, Roca Umbert, durant els 
assajos o al bar El Patufet. 

uns 300 quilos d’arròs, a més de 
grapats de calamars, escamarlans, 
musclos, cloïsses, sèpia, gambes i 
verdures, tot plegat acompanyat 
d’espècies i altres condiments.

Un dels moments de més expec-
tació de l’acte arriba als voltants 
de les 13 h, quan els regidors i l’al-
calde, acompanyats del relator de 
la festa –enguany, Josep Pedrals– i 
membres de les colles, fan el tra-
dicional llançament de l’arròs. 
L’animador Pep Callau amenitza 
l’espera dels comensals amb mú-
sica i narra la feinada dels cuiners 
i els ajudants per fer que l’arròs 
vagi fent el seu curs.

Els comensals, per un preu de 5 
euros el tiquet, poden recollir un 
plat d’arròs i una beguda refres-
cant. El tiquet també inclou les 
postres, de fruita o gelat.

l Esmorzar potent 
Dia i hora: Dissabte 24 (10.30 h)
Lloc: Plaça de les Olles

l Sopar vegà. Revolta Nimfa   
Dia i hora: Dilluns 26 (21 h)
Lloc: Plaça de l'Església

l La botifarra al forat
Dia i hora: Dilluns 26 (21.30 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Botifarrada Sound System   
Dia i hora: Dimarts 27 (20 h)
Lloc: Plaça Folch i Torras

l Sopar amb Amarruk 
Dia i hora: Dimecres 28 (21 h)
Lloc: Plaça Maluquer i Salvador

l El sopar del torn de nit 
Dia i hora: Dimecres 28 (21.15 h)
Lloc: Plaça de la Corona

l Arrossada popular 
Dia i hora: Divendres 30 (14 h)
Lloc: Parc Torras Villà

l Sopar Prèvia als Porcs 
Dia i hora: Divendres 30 (21 h)
Lloc: Plaça Perpinyà

l Botifarrada blanca 
Dia i hora: Dissabte 31 (14 h)
Lloc: Parc Torras Villà

l Sopar de taverna Fimac
Dia i hora: Dissabte 31 (21.30 h)
Lloc: Plaça de la Caserna

l Arrossada dels Xics 
Dia i hora: Diumenge 1 (14.30 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

Àpats

ARROSSADA  L'àpat per excel·lència de la festa major aplega milers de persones a les ombres del Torras Villà

Més de 300 quilos d'arròs
per a més de 3.000 comensals

Durant els nou dies de gresca són 
molts els àpats populars que for-
men part del programa festiu. Un 
d'aquests serà el sopar vegà i sen-
se gluten organitzat per les Nimfes 
de la colla dels Blancs en el marc 
de la Revolta Nimfa, dilluns 26 
d'agost (21 h). El sopar, saludable, 
equilibrat i bo, es farà a la plaça de 
l'Església i els tiquets (6 euros) es 
podran adquirir a partir de les 19 
h a la mateixa plaça. Gairebé en pa-
ral·lel, a la plaça Perpinyà, La Vella 
dels Blancs també farà un sopar a 
la fresca: la botifarra al forat. Els ti-
quets, a 5 euros, es poden comprar 
a la mateixa plaça des de les 18 h.

Dimarts també hi haurà una 
proposta gatronòmica: botifarres 
a preus populars (3 euros) a la pla-
ça Folch i Torras (20 h), en el marc 
del 3r Blaus Sound System Festi-
val; i dimecres dues més: un sopar 
amb Amarruk, amb els sabors més 
autèntics del Marroc –plaça Malu-
quer, 21 h)–, i el sopar del torn de 
nit, impulsat pels Fòssils i la Penya 
Gastronòmica de Cal Got. En aquest 
cas, expliquen els organitzadors, 
serà "el sopar que fan els obrers 
del torn de nit obligat abans 
d'entrar a treballar". La mateixa 
Penya Gastronòmica farà un es-
morzar potent amb els de Ponent 
el primer dia de la festa, dissabte 
24 (10.30 h), a la plaça de les Olles.  

Refer-se i tornar a la festa
A més dels àpats populars organit-
zats per les colles o la comissió de 
festa major, també es podrà trobar 
menjar i beure al parc Torras Villà 
del dimarts al diumenge 1 de se-
tembre durant tot el dia i fins ben 
entrada la matinada. 

Un sopar vegà, 
novetat en
el programa
gastronòmic
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Josep 
Pedrals

El Relator

–Ets fill del barri del Clot, però 
la teva família té un intens vin-
cle amb Granollers…
–El meu pare, el meu avi i el meu 
besavi van néixer a Can Pedrals, 
el que ara és la biblioteca. De 
fet, l’edifici li va comprar el meu 
rebesavi a una congregació de 
monges durant la desamortització 
de Mendizábal. Durant el bombar-
deig de la Guerra Civil hi va cau-
re una bomba i va morir la meva 
besàvia i una tieta. Aleshores la 
família va decidir marxar.
–I ens consta que també conei-
xes la Festa de Blancs i Blaus. 
–Sí, hi vaig participar fa uns set o 
vuit anys, en un acte a la plaça de 
l’Església, i anteriorment també hi 
havia fet alguna coseta. I després 

hi he vingut com a usuari, a fer fes-
ta, a veure concerts i això. Em sem-
bla una de les millors festes que 
es fan, i no ho dic per quedar bé, 
perquè no he anat a tantes. Aques-
ta cosa competitiva, però amb ca-
rinyo, dels Blancs i Blaus sempre 
m’ha agradat molt.
–Què t’ha semblat la proposta 
de ser el relator, tens ja alguna 
idea de com t’ho faràs?
–No sabia ni que existia la figura 
del relator i vaig parlar amb en 
Màrius Serra perquè me’n fes cinc 
cèntims. Ho trobo boníssim i ara 
cada cop m’agrada més la vostra 
festa! Crec que seré la novetat, 
perquè seré el primer que farà el 
relat en vers. I no només per publi-
car-lo, sinó fins i tot per recitar-lo. 

“Que la poesia pugui
ser popular no vol dir

que hagi de ser dolenta”

xavier SolanaS

El perfil

De mica en mica l’elecció del relator de la festa major va cobrint tot 
el ventall de la creació literària, entesa en un sentit ampli. 
Des de l’any 2000 la llista inclou novel·listes, periodistes,  

dramaturgs i humoristes gràfics. Enguany ha arribat el torn de la 
lírica, de la mà del poeta i recitador barceloní Josep Pedrals.

Ell és també el flamant Premi Ciutat de Barcelona 2018 amb Els 
límits del Quim Porta, una obra sense massa precedents a les lletres 

catalanes. Un assaig novel·lat, farcit de poemes i contes, que 
reflexiona sobre el paper de l’autor i del lector que ha estat definit 

com “un gran castell de focs lingüístic”.

Ho faré de la manera més bàsica, 
amb l’estil més fàcil, per fer versos 
tirats, arromançats, amb tirallon-
gues d’heptasíl·labs i procurant 
donar-li gràcia. També m’he d’aca-
bar de mirar com ho van fer els 
relators precedents, per mirar de 
donar-li una certa continuïtat.
–Després de l’esforç literari que 
deu haver representat Els límits 
del Quim Porta, que té més de 
600 pàgines, aquest encàrrec és 
un misto.
–Sí, és més senzill. Però ja estic 
acostumat a escriure ràpid, per-
què durant molt de temps vaig fer 
un sonet diari al diari Ara. Això feia 
que el cervell m’anés molt encami-
nat. També he treballat molt amb 
improvisadors en vers i en algunes 
ocasions també he fet resums en 
vers al final d’un acte, de manera 
que ja tinc el xip de com fer versets 
ràpids.
–Quin to tindrà el teu relat?
–La idea no és anar a descobrir la 
gran veritat de la vida, sinó més 
aviat retratar el què hi ha, fent una 
cosa simpàtica i distesa. Intentaré 
que sigui molt festiu, i molt neutre 
pel que fa a les colles.

–Col·labores habitualment amb 
mitjans de comunicació. Aques-
ta faceta de relator la podem 
incloure en aquesta línia de 
popularització del fet poètic en 
mitjans generalistes?
–Crec que, en certa manera, en-
tronca amb tota la tradició dels 
versos de cec, allò d’anar explicant 
el que havia passat, però de mane-
ra versificada, per fer-ho més fàcil 
i perquè a la gent se li quedés més. 
I la figura del relator m’agrada en 
aquest sentit, perquè és molt nou i 
alhora superantic.
–A Granollers i en el camp de 
la literatura s’ha constituït el 
col·lectiu Poetes de Granollers, 
vinculat a l’Associació Cultural. I 
aquí també ha nascut l’editorial 
de poesia Terrícola. Quina opi-
nió et mereixen iniciatives com 
aquesta?
–Jo en sóc del tot partidari. Durant 
molts temps vaig estar portant la 
programació de l’associació Ho-
rinal, que bàsicament consistia a 
dur la poesia a la taverna, un dels 
llocs més socials i més poc serio-
sos que hi ha. És el lloc on es fa 
la filosofia més barata, per dir-ho 

així. Sempre m’ha semblat interes-
sant, perquè que la poesia pugui 
ser popular no vol dir que hagi de 
ser dolenta. Aquesta és una de les 
claus de tot plegat.  c.riobó

En vers
PER PRESENTAR-SE, PEDRALS 
JA VA FER UN PRIMER VERSET: 
"He de cobrir tots els flancs
d'aquests immensos saraus
i explicar detalls i claus
i solucions i entrebancs…
Però si us he de ser franc,
no serà un treball esclau,
gaudiré tal com s'escau,
car duc la festa a la sang, 
i ho narraré trepidant 
i faré lluir com cal
la festa de Blancs i Blaus
la festa de Blaus i Blancs"

El relat es publicarà a blancsiblaus.cat 
els dies 26 i 31 d’agost, i 1 i 2 de setem-
bre a partir de les 12 h a l’Ajuntament, 
a la Botiga de Festa Major i a l’Oficina 
de Turisme. Entre el 3 i el 17 de setem-
bre serà també a les biblioteques.

L’ENTREVISTA
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ajuntament

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

La Pirotecnia del Mediterráneo 
torna a tirar els focs i la tronada l Tronada de migdia

Dia i hora: Divendres 30,
dissabte 31 i diumenge 1 (12 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Castell de focs d’artifici
Dia i hora: Diumenge 1 (22.30 h)
Lloc: Parc Firal

El foc

Pirotecnia del Mediterráneo serà, 
per segon any consecutiu, l'encar-
regada de disparar els focs d'arti-
fici que acomiadaran la festa ma-
jor de Granollers l'1 de setembre. 
L'empresa del País Valencià ja ho 
va fer l'any passat i enguany re-
peteix com a guanyadora del 29è 
Concurs Internacional de Castells 
de Focs Artificials Ciutat de Tar-
ragona i Premi Especial Trofeu 
Blancs i Blaus de Granollers.

El veredicte va fer-se públic a 
principis de juliol al pati Jaume I 
de l’Ajuntament de Tarragona, amb 
l'assistència de l'alcalde tarragoní, 
Pau Ricomà, acompanyat de la re-
gidora de Cultura de Granollers, 
Maria Villegas; representants del 
jurat, de l’organització del concurs 
i de responsables de les pirotèc-
nies participants. Aquest any, el 
certamen ha comptat amb la parti-
cipació d’una pirotècnia francesa, 
Aquarêve Artificie; dues de Grana-
da, Esteban Martín i Alpujarreña, 
i la valenciana Pirotecnia del Me-
diterráneo. S'hi van presentar un 
total de 12 empreses.

El jurat, integrat per 12 perso-
nes de diferents disciplines, va va-
lorar els criteris de puntuació i va 
proclamar vencedora l’empresa 
Pirotecnia del Mediterráneo, amb 
1.568 punts, que rep així el Trofeu 
Venus Ciutat de Tarragona i l’adju-
dicació dels espectacles públics de 

l'originalitat, el ritme, el guió de 
l’espectacle, l'arrencada inicial, 
crescendo final i acceptació del 
públic. Cada un dels 16 criteris es 
puntua de 0 a 10, de manera que 
cada membre del jurat va poder 
atorgar un màxim de 160 punts; 
cada empresa, així, pot obtenir un 
màxim de 2.080 punts. Així doncs, 
Pirotecnia del Mediterráneo serà 
novament l'encarregada de les 
tronades i dels focs artificials al 
Parc Firal.

Empresa premiada
Pirotecnia del Mediterráneo as-
segura que el seu departament 
creatiu s'adapta a cada encàr-
rec, de manera que "elaborem 
cada projecte de manera origi-
nal i exclusiva per als nostres 
clients". A banda del reconeixe-
ment a Tarragona, la firma va re-
bre l'any passat el segon premi al 
concurs internacional Fireworks 
Festival de Scheveningen (Holan-
da), i enguany el primer premi 
del concurs de mascletaes Ciutat 
de Castelló, al millor Terratrèmol, 
entre altres guardons.  

EXHIBICIÓ  Un dels castells de focs que li van merèixer guanyar el concurs

Festa Major de Granollers va ser 
per a Pirotecnia del Mediterráneo.

Els ítems de valoració que té en 
compte el jurat són l'ocupació de 
l'espai aeri, la puresa, intensitat, 
brillantor i durada dels colors, la 
varietat cromàtica, la lluminosi-
tat, les dimensions, el disseny i 
perfecció de formes, l'elegància, 
la diversitat d'efectes, la sono-
ritat, la conjunció amb l'entorn, 

focs de les Festes de Santa Tecla. 
El segon premi va correspondre a 
Pirotecnia Alpujarreña, amb 1.513 
punts. El tercer i quart classificats 
van ser la pirotècnia Aquarêve Ar-
tifice i Pirotecnia Esteban Martín, 
amb 1.231 i 1.104 punts, respec-
tivament. El 15è Premi Especial 
Festa Major de Granollers-Trofeu 
Blancs i Blaus i l’adjudicació de les 
tronades i del castell de focs de la 

Nova donació de 
sang a l'Hospital, 
la Parròquia i 
l'avinguda del Parc
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 
Donants de Sang del Vallès Orien-
tal. Dilluns, a l’Hospital, l’acapte 
començarà a les 10 h i hi 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 parrò-
quia de  Sant  Esteve  (de  17  a  22  
h),  i  divendres, com ja és habitual 
any rere any, serà a l’avinguda del 
Parc (de 10 a 14 h). 

Solidaritat

Punt d'atenció 
sanitària al costat 
del parc en moments 
de més afluència
Per garantir la seguretat de la fes-
ta i una ràpida resposta, les nits 
de més afluència –del 29 al 31 
d'agost– i el dia de l'arrossada 
popular –divendres 30– s'habili-
tarà un punt d'atenció sanitària a 
l'avinguda del Parc. A més, en els 
actes que comporten risc –com per 
exemple els correfocs– hi haurà 
sempre una ambulància al servei 
de qualsevol emergència que es 
pugui produir.  
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LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona.Su-
perfície 73 m2. Pa-
vimento de gres. 

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.

ASSESSORIA COMP- 
TABLE , FISCAL I LABO-
RAL DE GRANO-
LLERS, PRECISA IN-
CORPORAR :
A S S E S S O R / A 
COMPTABLE-FIS-
CAL (Ref.2607-02)
En dependència di-
recta de gerència, 
s’encarregarà de la 
gestió i assesso-

Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 
€/mes (Ref. 984). 
EMINAD. Más in-
formación al telé-
fono: 93 870 36 66.

PISO EN VENTA: 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Piso 
de 1 hab., 1 baño 
completo, amplio 
salón, cocina in-
dependiente. Ven-
tanas de aluminio, 
suelos de gres, ca-
lefacción, A/A. Con 
plaza de parking. 
Precio: 146.000€

Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

rament comptable 
i fiscal de la car-
tera de clients de 
la gestoria amb el 
suport d’un admi-
nistratiu/va comp-
table. 
També s’encarre-
garà de tasques ad-
ministratives diver-
ses pròpies d’un des-
patx-assessoria. 
Candidats/es amb 
formació a nivell 
Empresarials, ADE, 
Econòmiques, i amb 
àmplis coneixe-
ments de fiscalitat. 
Imprescindible ex-
periència demos-
trable amb gestori-
es-assessories .
Es valorarà conei-

xements o experiència 
en l’àrea de laboral. 
Candidats/es molt po-
livalents i amb capa-
citat d’adaptació. 
S’ofereix contracte es-
table i directa amb 
l’empresa. 
Horari de dilluns a 
dijous de 9 a 14h, i de 
15.30 h a 19 h.Diven-
dres de 9 a 14 h.(tot 
i que l’empresa està 
valorant tancar abans 

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS

RESTAURANT EN 
TRASPÀS. Zona pl. 
de la Corona. Sup. 
de 140 m2. Equipat 
i en funcionament. 
30.000 € traspàs 
i 1.000 € lloguer. 
Telèfon de contacte 
93 879 50 50

de les 19 h).
Interessats adreceu-
vos a: SOP Selecció. 
Tel. 93 849 75 74
info@sopseleccio.
com 
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somgranollers.cat/opinio  

MARIA VILLEGAS 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament

Blancs i Blaus, exemple de 
participació ciutadana envejable

Avaluant el repte NI LA REGIDORA NI L'ALCALDE

El jurat es formarà només 
amb societat civil, sense 
representants polítics

lancs, Blaus, parti-
cipació ciutadana, 
emocions, llibertat, 
competició, il·lusió, 

compartir, construir col·lectiva-
ment, nits, dies, rajoles, corda, 
rajolers, gent passejant pel carrer 
a totes hores, la botiga de Festa 
Major, el rajol, en Pep Callau, cor-
refoc, correaigua, gegants i gegan-
tons, capgrossos, la Guimbada..., i 
podríem seguir tot un dia i no aca-
baríem d’escriure paraules que 
ens recorden la festa major. 

Un any de feina incansable, un 
estiu ple de persones als locals de 
les colles, ciutadans i ciutadanes 
de Granollers que construeixen 

B

nou dies de cultura als carrers de 
la ciutat, sense importar qui ets, 
d’on véns i on vius; l’única cosa 
important és com vols participar 
a la festa. 

Del 24 d’agost a l’1 de setembre 
un any més la ciutat de Granollers 
es tenyirà de blanc i de blau per 

donar vida a la festa major i a la 
cultura popular i tradicional que 
defineix una part de qui som, de 
la ciutat que volem i de com entre 
totes i tots construïm pas a pas la 
ciutat.

El model festiu que hem cons-
truït és una exemple de partici-
pació ciutadana envejable, milers 
de persones donen forma a la 
festa major de Granollers i ho fan 
desinteressadament, amb orgull i 
valentia, vetllant perquè la ciutat 
no perdi la seva essència. Com a 
Ajuntament de Granollers la nos-
tra tasca és garantir l’existència 
dels mitjans i els recursos neces-
saris perquè aquest exercici de 
participació es mantingui i creixi 
any rere any. Hem d’estar al costat 
de la ciutadania vetllant i donant 
suport a la cultura de la ciutat. 
Una cultura que ens fa més lliures, 
més crítics i ens fa créixer com a 
persones.

Queden dies per la festa ma-
jor. Amb l’emoció al cos de saber 
quines novetats ens porta i quina 
colla ressonarà diumenge a la Por-
xada, només em queda dir: "Visca 
els Blancs! Visca els Blaus! I visca 
la Festa Major de Granollers!".

La festa major, la cultura
 popular i tradicional 

defineix una part de qui 
som, de la ciutat que 

volem i de com entre tots
la construïum pas a pas

Per primera vegada el jurat que 
avaluarà les proves, així com el 
grau de creativitat, innovació, par-
ticipació, organització i diversis-
tat de les propostes de les colles, 
estarà format només per set per-
sones de la societat civil i, a dife-
rència d'anys anterior, no hi seran 
presents ni l'alcalde ni la regidora 
de Cultura.

La decisió, que anunciava la 
nova regidora, Maria Villegas, 
durant la presentació de la festa 
major 2019, aixecava els aplaudi-
mens i ovacions dels membres de 
les colles. Fins i tot, Mayoral feia 
broma: "per fi he aconseguit no 
estar en el jurat". L'alcalde tam-
bé recordava que enguany és la 
primera vegada que l'Ajuntament 
té una regidora de Cultura nascu-
da després de la primera festa ma-
jor de Blancs i Blaus, el 1983. "Re-
presenta el canvi permanent de 
la festa", assegurava.

Si hi ha una cosa estable, però, a 

la festa és el concurs de rajolers, la 
darrera prova puntuable del repte 
de les colles, precedida de la pas-
sada de rajoles, el darrer diumen-
ge de la festa.

Els actes de competició, però, 
compten també, des de dime-
cres, amb els correvents infantil i 

d'adults, la matinal de jocs –campi-
onats de futbolí, dòmino i escacs–, 
l'estirada de corda infantil i la 
d'adult, i el llançament de rajoles. 

Sigui com sigui, a la festa de 
Blancs i Blaus no hi ha vencedors i 
vençuts; "competim, és el que ens 
agrada! Som amics i rivals".  

El veredicte és una suma
de les proves puntuables i

 de la creativitat, innovació,
participació, diversitat 

i organització dels actes
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Amb motiu de la festa major, el 2 
d'agost l'Arxiu Municipal de Grano-
llers (AMGr) va fer públic una nova 
galeria de fotografies del seu fons a 
través de l'Arxiu fotogràfic, que es 
pot consultar a l'adreça arxiufoto-
grafic.granollers.cat/fotoweb. Així, 
des d'aquest mes s'hi poden trobar 
fotografies sobre el repte de les 
colles, des de l'any 1990 i veure'n 
l'evolució. L'arrencada a la rivalitat 
festiva de Blancs i Blaus ha anat gua-
nyant en teatralitat passats els anys. 

En un primer moment, les colles 
s'intercanviaven discursos enginyo-
sos i satírics sobre la colla rival, per 
esperonar la confrontació festiva. 
Amb els anys, les colles han anat 
sofisticant el repte i s'han viscut au-
tèntics espectacles a la Porxada. Per 
exemple, l'any passat, Blaus repro-
duïa una escena inspirada en Grea-
se, en què un engominat John Tra-
volta blau detallava les excel·lències 
de la seva colla a una Olivia Newton 
John blanca que sucumbia als en-
cants blaus. La colla blanca, per la 

pere eSpaulella / amgr

Fent memòria L'ARXIU MUNIIPAL DE GRANOLLERS HA FET PÚBLIQUES FOTOGRAFIES DE L'INICI DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS DES DELS ANYS 90

Del repte més formal al més teatralitzat

arxiu / t.t.

pere eSpaulella / arxiu municipal granollerS

ELS REPTES BLANCS I BLAUS  Els anys 90 el repte d'una colla a l'altra era més formal que actualment, i sovint es tractava d'un discurs enginyós i satíric sobre la colla rival
arxiu / t.t.

'GREASE' I DJ  Els reptes de Blaus i Blancs de l'any passat, que van buscar la inspiració en el cinema i la música

seva banda, plantejava el repte com 
un combat de dj en què el punxadis-
cos blanc era el clar vencedor.

Galeries d'anys anteriors
Les noves incorporacions a l'Ar-
xiu Fotogràfic són ja una tradició 

de l'Arxiu a l'agost. L'any passat es 
va dedicar als pregoners, des de 
l'alcalde de Vilanova a la Geltrú 
el 1983. En  anys  anteriors  s'han  
rescatat  imatges  dels  Diables,  el  
concurs  de  rajolers  i  la  cercavi-
la  d’inici. Tot plegat, una manera 

d'alimentar aquest portal de l'AM-
Gr i donar a conèixer fotografies 
provinents d'altres fons cedits, 
per tal que es puguin consultar.

En aquesta ocasió, hi serà molt 
present –sobretot en les imatges 
dels anys 90– el fons de Pere Es-

paulella, el fotògraf granollerí que 
va treballar 40 anys a la ciutat i que 
va morir el gener de l'any passat 
als 85 anys. Espaulella va deixar un 
llegat de més de 15.000 fotografies, 
entre les quals moltes de la festa 
major a partir dels anys 60.  m.e.
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Enguany, el concurs de rajolers, 
la prova reina de la competició de 
Blancs i Blaus, estarà marcada per 
una absència, el primer rajoler 
blanc Amador Galí Naqui, que va 
morir el març passat als 88 anys. 

Serà, doncs, el moment, de re-
tre-li l'homenatge merescut al Pa-
lau d'Esports. De tota manera, Galí 
va començar a concursar al parc 
Torras Villà, l'escenari anterior al 
pavelló olímpic. Va fer de rajoler 
del repte de festa major durant 11 
anys, fins que els seus fills, Jordi i 
David, en van prendre el relleu. De 
fet, David Galí va ser el guanyador 
l'any passat del concurs, sota la 
mirada atenta del seu pare, que va 
continuar seguint el concurs des 
de les grades.

Galí, fill de quatre generacions 
de rajolers, va iniciar-se als 12 i 
va jubilar-se als 65 anys. Junta-
ment amb el rajoler blau Biscarri, 
van ser els primers en competir 
al Concurs de Rajolers de Festa 
Major, a partir de 1985. La parti-
cipació al concurs de rajolers "va 
ser una experiència molt maca. 
Ho vaig trobar molt bé, però era 
molt cansat i es passaven molts 
nervis", deia Amador Galí, en 
una entrevista al SomGranollers 
l'agost de 2017.

Del llançament al concurs
El clímax de la festa major, el con-
curs de rajolers, ja es va albirant 
des del darrer dissabte de festa 
major (12.30 h), quan el parc Tor-
ras Villà acull la prova del llança-
ment de rajoles, en què guanya 

arxiu municipal de granollerS

El colofó de la competició  DURANT LA PROVA REINA DEL REPTE DE FESTA MAJOR ES RETRÀ HOMENATGE A L'HISTÒRIC RAJOLER DELS BLANCS

Primer concurs 
de rajolers sense 
Amador Galí

qui les llança a la major distància 
possible. La colla guanyadora és la 
que, sumant les marques dels cinc 
primers homes i les cinc primeres 
dones, arriba més lluny.

Després d'aquesta prova més 
primària, cal traslladar les rajoles, 
de manera que el carrer Anselm 
Clavé (19.30 h) acull la passada de 
rajoles, en què cal passar una ra-
jola amb les mans a la persona del 
costat en relleu i amb un temps 
limitat.

Cairons, rajoles i maons 
I, finalment, diumenge (19 h) ar-
riba la cirereta del pastís blanc-i-
blau, el concurs de rajolers, que 
omple el Palau d'Esports d'un 
ambient digne de la competició 
esportiva de més alt nivell.

La prova transcorre en 15 mi-
nuts, dividits en 5 minuts. El rajo-
ler blanc i el rajoler blau compe-
teixen per fer el màxim nombre 
possible de tres tipus de peces: 
cairons, rajoles i maons. Un cop 
passat el temps, el jurat fa el re-
ompte de les peces. Es consideren 
vàlides aquelles rajoles que han 
complert uns requisits de quali-
tat: han d'estar ben fetes, regulars, 
polides i identificar-se com a cai-
rons, rajoles i maons.

Habitualment, es tracta d'una 
competició molt igualada, de ma-
nera que entre el públic es crea un 
clima molt emocionant. En la dar-
rera edició, el fill d'Amador Galí, 
David Galí es va imposar per cinc 
peces al seu contrincant blau, Mi-
quel Locubiche.   m.e.

ANY 1992  Joan Biscarri i Amador Galí, desaparegut al març, van ser els primers rajolers de la juguesca de Blancs i Blaus

arxiu / xavier SoalanaS

FENT ESCOLA  El descendent del rajoler històric, el seu fill, David Galí, va guanyar el concurs de l'any passat
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ajuntament

Espais de la festa EL PARC TORRAS VILLÀ CONCENTRA ELS ESPAIS DE RESTAURACIÓ I LA PLAÇA BARANGÉ, ELS SERVEIS

LES ATRACCIONS 
SERAN A L'ESPAI FIRAL

El centre de la ciutat tornarà a ser el centre neuràlgic de la festa major. A banda de les activitats a les places, el parc Torras 
Villà també concentrarà la zona de restauració, amb establiments per menjar i beure, i refer-se a la fresca abans de tornar 
a la gresca. Els horaris són dimarts i dimecres, d'11 a 3 h; dijous, divendres i dissabte de finals d'agost, d'11 a 5 h, i el darrer 
diumenge de la festa, d'11 a 1 h. Més lluny del centre, com sempre, hi haurà la fira d'atraccions, instal·lada entre el 29 d'agost i 
l'1 de setembre al Parc Firal. El servei de labavos públics s'instal·laran a les places Barangé, Maluquer, Església, Folch i Torres 
i al mateix parc Torras Villà.
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Del 24 d'agost a l'1 de setembre Espectacle
d'aigua

Espectacle
de foc

Acte de foc
participatiu

Espectacle de 
competició

Espectacle 
infantil

     DISSABTE 24

9 h | Pl. de la Porxada
Caminada per escalfar la festa
Preu: 3,5 euros

10 h | Pl. de les Olles
Esmorzar potent amb els de 
Ponent

11 h | Pl. Maluquer i Salvador
Taller de castells
Converteix-te en casteller:
puja, fes l'aleta, fes pinya

11 h | C. Anselm Clavé
La minicorda
Competició amb la corda blava
Fins a 12 anys. Cal portar guants i 
calçat esportiu

12 h | Pl. Perpinyà
Xops! Refresca't amb la
Granota de Can Bassa i el Basser 
Vine prepara't per remullar-te

16 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera
Edat: fins a 11 anys.
Cal portar banyador

17 h | Pl. de la Corona
Quarta Trobada Infernal:
mostra de bestiari de foc
i plantada de bèsties

17 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Fest. Concurs de rock 
amb bandes de proximitat

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera
Edat: de 12 a 17 anys

Cal portar banyador

17.30 h | Corredor de Sant Cristòfol
Lluita obrera
Joc de rol. A partir de 18 anys. 
Inscripcions al web de Blaus

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera.
Per a majors de 18 anys
Cal portar banyador

18 h | Pl. Perpinyà
Petit Batek. Acte familiar per 
gaudir de jocs amb bona música

18.30 h | C. Sant Roc
Pretty Guapa. 
Walking down the street

19 h | Pl. de les Olles
Aturem les màquines: que 
comenci la festa!
Presentació de la #blaus2019

19.30 h | Casino
V Exhibició d’Habilitats Canines
Aportació voluntària (mínim, 1 €)

20 h | Pl. de la Corona
IV Trobada Infernal: mostra de 
bestiari de foc i cercavila de foc

21 h | Pl. de Barangé
IV Trobada Infernal.
Mostra de bestiari de foc
i lluïment final. 

21 h | Pl. de Perpinyà
El batek de la factoria. Fum, ferro 
i rovell, engeguem la festa a ritme 
de psytrance

21.30 h | Pl. de la Porxada
Concert de Km 0 amb Aldarull

22 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Fest. Concert final 
de concurs amb Golíat i Albert Lax

23.30 h | Pl. de la Porxada
La Factoria obre portes amb 
Muyayo Rif, Dj Hochi + pd Tes

240 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Fest. Dj M'

    DIUMENGE 25

10 h | Parc de Torras Villà
Bitlles catalanes
Vine i gaudeix d’un joc
tradicional, català i ben blau!

10 h | Pl. de la Porxada
Vine a jugar a la Colònia
de Cal Got
Prova els gegantons i participa
en els jocs infantils

10 h | Pl. de la Corona
Pedalada popular i solidària
Recorregut: sortida i arribada
a la pl. de la Corona.  
Inscripcions: 10 h. Sortida: 10.30 h.
Edat recomanada: a partir de 
8 anys. Casc obligatori per als 
menors de 16 anys. 
Preu: 3 € (destinats a la 
Fundació Josep Carreras)

10.30 h | Escoles de Palou
Cursa d'orientació
blava amb vermut final
Preu: 2 €

11 h | Pl. de la Porxada
La Colònia blava a ritme de 
Bollywood

13 h | Pl. de l’Església
Holi Party
Venda de pigments durant tot
el matí. Veniu amb roba vella!
Preu: 0.50 €

17.30 h | Pl. de la Porxada
Toc d’inici de la festa major

18 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
2018, als Blancs

19 h | Pl. Folch i Torres
Fimac Barbershop
Concert de swing amb The Boozan 
Dukes i concert barber shop amb 
tall de cabells en directe

24 h | Pl. de la Porxada
Festa d’inici amb Blancs i Blaus
Bingo musical amb dj Chimeneas
Tiquets limitats

    DILLUNS 26

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí

10 h | Pl. de la Corona
Racons menuts. Factoria de sorra
Veniu preparats per jugar amb 
aigua i sorra

10 h | Carrer Anselm Clavé

Fàbrica de Cal Got.
Experimenta amb el sentits
Noves textures i enigmes
per als sentits
Camí descalç, de 0 a 99 anys

11 h | Parc Torras Villà
Pinkblaus en ruta.
Gimcana familiar sobre rodes

17 h | Pl. de la Corona
Racons menuts. Factoria de sorra
Veniu preparats per jugar amb 
aigua i sorra

13 h | Pl. Maluquer i Salvador
Oposicions al Cos d'Intel·ligència 
Blava. Examen teòric, prova física 
i cas pràctic. A partir de 14 anys; 
places limitades amb inscripció 
prèvia al web de Blaus

18 h | Pl. de l'Església
Revolta Nimfa. Jornada feminista

18 h | Pl. Foch i Torres
A les Blaurricades. Revolta
infantil a la Colònia de Cal Got

18 h | Pl. Pau Casals
Dametes, factoria de ball

18.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Aprèn a jugar a 'El oro maldito'

18.30 h | Pl. de la Caserna
Mirades rebels. 
Racó d'expressió, literatura i 
música per reflexionar, participar
i gaudir de la història escrita 
per les dones

19 h | Pl. de l'Església

Revolta Nimfa.
Col·loqui i tapes

19 h | Pl. Maluquer i Salvador
Adjudicació de places. 
Nomenament dels nous agents 
del Cos d'Intel·ligència Blava

19 h | Pl. de la Porxada
Concert de grups amateur 
Zesc i ResKat

19.30 h | Pl. de les Olles
La Cantina Gra No Hi És
Teca, beure i revolució blava

20 h | Parc Torras Villà
XaiFest. Música en directe
en un espai càlid i familiar

20.15 h | La Troca
Assaig especial dels Xics 

21 h | Pl. de l'Església
Revolta Nimfa. Sopar vegà i
sense gluten
Tiquets a la venda
a partir de les 19 h

21 h | Pl. de Can Trullàs
Foc en blau. Les colles de foc 
de Blaus a ritme d'instruments 
elèctrics i tradicionals

21.30 h | Pl. Perpinyà
La botifarra al forat.
Sopar amb La Vella 

22 h | Davant del Museu
Gimcana nocturna.
La faktoria llunàtica

22 h | Pl. de Can Trullàs

EL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS | 2019
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Escala birres: enginy i
equilibri
Per a majors de 18 anys, 
i en grups de 3 persones

22.30 h | Parc Torras Villà
tèXtiL: Acte de llum, foc,  
música i ball sobre el 8 de març 
de principis de segle

23 h | Pl. Perpinyà
80's Remember. Dj Tok-So 

23.30 h | Pl. de l'Església
Revolta Nimfa. Concert amb Balkan 
Paradise Orchestra i Sara de pd Pausa

24 h | Pl. de a Porxada
Concert amb la Sra. Tomasa
i dj Rule

    DIMARTS 27

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí

10 h | Pl. Maluquer i Salvador
Vine a fer la Mitja!

10 h | Passatge Sant Bartomeu
Tritorefresca't. Vine i torna noves
les teves joguines

10.30 h | Pl. de les Olles
Converteix-te en un víking
Taller infantil, més de 10 anys

11 h | Pl. Maluquer i Salvador
L'Atelier. Taller de
personalització de samarreta

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
L'Atelier. Dissenya, crea i
produeix la teva samarreta

17.30 h | Pl. Can Trullàs
Bàsquet 3x3
Inscripcions al web de Blaus

18 h | C. Barcelona
I tu, què hi dius? Reflexionem 
com ens influeixen les paraules

18 h | Pl. Folch i Torres
3r Blaus Sound System
Festival: Rudimentario

18 h | Pl. de la Porxada
Acte víking amb més força 
Inscripcions al web de Blaus

18 h | Pl. de la Corona
Cercavila infantil

18.30 h | Pl. de la Porxada
Lluïment dels elements
festius de la cercavila infantil

20 h | Pl. Pau Casals
Taller de glosa (nivell inicial) 
Inscripcions a partir de les 18 h

20 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks. Foodtruck

20 h | Pl. Folch i Torres
3r Blaus Sound System
Festival. Dance Crasher Sound
Botifarres a preus populars

20.15 h | La Troca
Assaig especial dels Xics 

20.30 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks mini amb
Sin City, tribut a AC/DC

20.30 h | La Troca
Supervivència a Cal Got: 
obrers vs. zombis
Majors de 14 anys, inscripció
a partir de les 18 h 

20.45 h | Pl. de la Caserna
Prèvia de Torets Embolats 

21 h | Pl. de la Porxada
Pique de Gralles amb  
Grallagarriga 

21.30 h | Pl. de la Caserna
Sortida de Torets Embolats 

21.30 h | C. Santa Anna
Samblava, amb Batucalolla

21.30 h | Pl. Pau Casals
Combat de glosa amb enginy
i humor i picardia 

22 h | Parc Torras Villà
PortaFoc, espectacle
de foc itinerant.
Cal tiquet per accedir-hi 

22 h | Pl. de la Porxada
Pique de Gralles 2019  

22 h | Pl. de l'Església
Torn de nit. Gimcana nocturna

Inscripcions: de 18 a 20.30 h

22 h | Pl. Folch i Torres
3r Blaus Sound System
Festival. Alex Bass
& King Siva Dub Live Show

23 h | Pl. de les Olles
FesTaka. Dj Container + Chombos 

23 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks amb Umbral

23.15 h | Parc Torras Villà
PortaFoc, espectacle
de foc amb música en directe

23.45 h | Pl. de la Porxada
Concert del Pique de Gralles 
amb Lady of the Lake

24 h | Pl. de l'Església
Concert. La Terrasseta de Preixens
i dj Trabubu

24 h | Pl. Pau Casals
Concert amb Carles Belda 
i el Conjunt Badabadoc
Després, combat de glosa

24 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks amb Icestorm i 
Metalmania (tribut a Metallica)

    DIMECRES 28

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí

10 h | Pl. Folch i Torres
Racons menuts. Factoria d'art

11 h | Pl. de l'Església
A les Blaurricades. Revolta
infantil a la Colònia de Cal Got

12 h | Pl. del Peix
Electropark Vermut

12.30 h | Pl. de la Porxada
Vermut musical de les 
#juntetes

15 h | Pl. del Peix
Electropark Afterlunch
(kids friendly)

17 h | Corredor de Santa Esperança
Enzuteka't. Taller musical
al voltant de la creació d'un CD

Del 24 d'agost a l'1 de setembre



dj, 22 agost 201970 FESTA MAJOR

Del 24 d'agost a l'1 de setembre Espectacle
d'aigua

Espectacle
de foc

Acte de foc
participatiu

Espectacle de 
competició

Espectacle 
infantil

17.30 h | Pl. de l'Església
Viking@ més fort de Granollers
Inscripcions al web de Blaus

18 h | Pl. del Peix
Electropark Urban Concept - 
Working Class. Amb Daniel
Baughman, Fede Zerdán, Gus Van 
Sound, Lucient i Marc Frigola

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Campionat. Puzles blancs vs blaus

18.30 h | Pl. Folch i Torres
Safareig de Cal Got; intercanvi de 
marxandatge de la colònia blava

18.30 h | Pl. de la Corona
Tast obrer
Incripcions: 17.30 h, 2 euros

18.30 h | C. Anselm Clavé
Correvent infantil
Fins a 12 anys

18.30 h | Pl. de la Porxada
Assaig obert del Ball de Donzelles

19 h | Pl. Barangé
Factoria de Creació:
hi creus, ho crees!

19 h | C. Anselm Clavé
Correvent per a adults
A partir de 12 anys

19 h | Pl. de la Porxada
Danses mediterrànies

19 h | Pl. Maluquer i Salvador
Descobreix el món d'Amarruk
Tatuatges de henna, vestits
tradicionals i jocs per a infants

19.30 h | Pl. Can Trullàs
El Gran Blauix

19.30 h | Cantonada Fonda Europa
Va de rams. Acompanya
les gegantes a rebre els rams

20 h | C. Anselm Clavé
La rambla de les Guapes

20 h | Parc Torras Villà
Somia. Espectacle familiar de 
dansa contemporània

21 h | Pl. Maluquer i Salvador
Sopar amb Amarruk
Amb sabors autèntics del Marroc
Preu: 6 euros, tiquets a les 19 h 

21 h | Pl. de la Porxada
Arribada gegants a l'Ajuntament

21.15 h | Pl. de la Corona
Sopar del torn de nit de Cal Got
Preu: 7 euros, tiquets a les 20 h

21.30 h | Pl. de la Porxada
Correfoc infantil

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

22 h | Pl. de les Olles
Fimac. Éldelbar.
Música de taverna, cant difònic, 
ball i festa amb Pony Pisador

22 h | Pl. Perpinyà
Ball folk amb Aires del Montseny

22.30 h | Parc Torras Villà
Campament blancdàlic.
Revolució blanca amb gimcana
Per a majors de 18 anys

22.45 h | Pl. de la Porxada
Si jo dic Taka!
Espectacle musical i d'humor 

22.45 h | Pl. de la Corona
Ball de la revolta. Espai lúdic

23 h | Pl. de l'Església
Vinilada Espartacus. Música
dels 60, 70 i 80 punxada en vinils

23 h | Casino
Salsa de festa major
Preu: 3 euros. Socis: gratuït

23.30 h | Pl. de la Porxada
Disco Inferno

    DIJOUS 29

16 h | Pl. Maluquer i Salvador
Festa de l'escuma

17 h | Pl. Perpinyà
Fent ramat. Gimcana familiar

18 h | Parc Torras Villà
Ventada de jocs per a grans 
i petits

18 h | Pl. Catalunya
Posa't guapa

18 h | Pl. Folch i Torres
Jocs de taula

19 h | C. Miquel Ricomà
El carrer dels Ganxets
Carrer de tapes a l'estil ganxet

19 h | Pl. de la Porxada
Cerimònia: pregó de festa major
Tronada d'inici i cercavila

19.30 h | L'Adoberia
Adoberia Fimac Deluxe.
Concert de cantautor

20 h | Pl. de la Porxada
Entrada a plaça de la cercavila
amb el bestiari festiu i el pilar 
caminat a càrrec dels Xics

20 h | Pl. Perpinyà
Wakanda. Festa tropical amb 
dancehall, R&R, techno...

21 h | Pl. de la Porxada
Pregó, traca i Guimbada

21 h | Pl. de la Porxada
Correfoc de la colla jove
Fins a 18 anys, itinerant

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

23 h | Pl. de la Caserna
Sortida dels Toros Embolats
Amb els Diables Encendraires
de les Franqueses; majors de 18

23 h | Pl. de l'Església
Concert amb Illa Carolina

23 h | Pl. de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Valparaíso

23 h | Parc Torras Villà
Espectacle de circ:
'Vincles', amb la cia. Circ Bover

23 h | Casino
Country de festa major
Preu: 6 euros. Socis: 5 euros

24 h | C. Anselm Clavé
Rècord QuinnEss?
Ball de les cançons més sonades

24 h | Pl. Maluquer i Salvador
Batek itinerant

24 h | Pl. Can Trullàs
Versots

01 h | Av. del Parc
Concert: Oques Grasses i dj Sendo

    DIVENDRES 30

9 h | Pl. de Can Trullàs
Matinal de taitxí

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

12 h | Pl. de la Porxada
Tronada de migdia

14 h | Parc Torras Villà
Arrossada popular
Preu: 5 euros

16 h | Pl. de la Porxada
Correaigua infantil

16.30 h | Pl. Folch i Torres
Berena, juga i prova
els gegantons blancs i blaus

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
Sortides del tren blau de Ponent
Fins a les 21 h

17.30 h | Pl. de l'Església
Assaig a la fresca dels Xics

17.30 h | Pl. de la Sala Tarafa
Classes de repàs
Repàs dels millors èxits musicals 
dels anys 80, 90 i 2000 i els jocs 
de fa anys

18 h | Pl. de les Olles
23è Concurs de Peix Blau i Bacallà
Amb l'actuació de Tonàlics

19 h | C. Anselm Clavé
Estirada de corda infantil
Fins a 13 anys

19 h | Centre de Granollers
Obrers de Cal Got a la vaga!
Manifestacions i piquets

19.30 h | C. Anselm Clavé
Estirada de corda
A partir de 13 anys

19.30 h | Pl. de les Hortes
Cantada d'havaneres amb
el grup Ultramar

19.45 h | C. Sant Jaume
Blanc Donald's km 0
Burger de proximitat
Preu: 6 euros

20.30 h | Pl. de la Porxada
Sortida de la Gralla de foc

dels Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Pl. Perpinyà
Prèvia als Porks
Sopar, activitats i música
Preu: 5 euros

21 h | Pl. de la Porxada
Correfoc de la
Colla Gran de Diables

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

22 h | Pl. Sala Tarafa
Biblioteca nocturna
Nit ambientada a les
farres universitàries dels EUA

22 h | Jardins Can Comas
Nit golfa infantil.
Concert del grup Xiula

22.30 h | Pl. de les Hortes
Concert tribut a Pete Seeger

22.45 h | Pl. de la Porxada
Correaigua

23 h | Pl. de l'Església
Guateque Reviblanc

23 h | Parc Torras Villà
Espectacle Turist (or not turist)
de la cia. Clownic

23 h | Casino
Ball del fanalet amb Duo Tucan
Preu: 5 euros. Socis: gratuït

23.30 h | Pl. de la Porxada
Timbalada dels diables

24 h | Pl. de la Porxada
Factoria blanca
amb Animal Show i Celtic dj

01 h | Av. del Parc
Concert de Freenetiks
amb dj Hazhe, Invert,
Skone, Chuty i Rude Teo

    DISSABTE 31

10 h | Parc del Congost
Correllets

10 h | Parc Torras Villà
Jocs de rol

10.30 h | Parc de Ponent
Circuit d'aventura, tirolina,
rocòdrom i caiacs

12 h | Pl. de la Porxada
Tronada de migdia

12.15 h | Pl. de la Porxada
Rebuda dels gegants convidats

12.30 h | Parc Torras Villà
Llançament de rajoles

14 h | Parc Torras Villà
Botifarrada blanca
Preu: 4 euros 

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
Sortides del tren blau de Ponent
Fins a les 21 h. Preu: 1 euro

17 h | Pl. Perpinyà
Fes el teu slime.
Festa de l'escuma

17 h | Pl. de la Corona
Trobada de ball de bastons
Recorregut fins a la Porxada 

17.30 h | Pl. de l'Església
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Orquestra Rosaleda

17.30 h | Pl. de la Porxada
Cercavila dels gegants

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Farras i Farretes
Espectacle reivindicatiu 

18 h | Pl. de la Porxada
Exhibició la trobada del Ball de 
bastons

18.30 h | C. Anselm Clavé
Passada de rajoles infantil

19 h | Pl. de la Porxada
Convidada dels gegants
de la ciutat. Mostra de balls

19.30 h | C. Anselm Clavé
Passada de rajoles

19.30 h | Pl. de les Hortes
Concert amb la Cobla Rosaleda

20.30 h | Pl. de la Porxada
Sortida de la Gralla de foc dels 
Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Pl. de la Porxada
Correfoc de la Colla Gran dels 
Diables

21.30 h | Pl. de la Caserna
Fimac Acèltat. Sopar de taverna, 
cervesa artesana

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

22 h | Pl. Perpinyà
2a Pinkdisco infantil blava

22.45 h | Pl. de la Porxada
Correaigua

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

23 h | Parc Torras Villà
Espectacle Hop Granollers

23 h | Casino
Festa major dels 80 amb José 
Resina, dj del Sheila i Mariano,
dj de l'HH
Preu: 3 euros 

23.30 h | Pl. de la Porxada
Timbalada dels Diables

23.59 h | Pl. Maluquer i Salvador
Confessionari: Sant Blau,

he pecat!

24 h | Pl. Maluquer i Salvador
Festa dels 1.000 litres

24 h | Pl. de la Porxada
Nit blava. La festa de Cal Got
amb Bulma Beat, dj Madraasso i 
dj Chekeré

01 h | Av. del Parc
Concert amb Momo (Queen
Tribute i dj Jou TM

    DIUMENGE 1

10 h | Pl. de la Porxada
Trobada de les Puntaires de 
Granollers

10.30 h | Carrer Equador,
cantonada carrer Argentina
Tobogan aquàtic

12 h | Parròquia de Sant Esteve
Missa major de festa major

12 h | Pl. de la Porxada
Tronada de migdia

12.15 h | Pl. de la Porxada
Diada castellera amb Marrecs
de Salt, Castellers de Sabadell i 
Xics de Granollers

14.30 h | Pl. de la Porxada
Arrossada castellera
Preu: 10 euros

17.30 h | Pl. de la Porxada
Ball de donzelles de Granollers

18 h | Pl. de la Corona
Seguici dels rajolers

19 h | Pl. de les Hortes
Ball de tarda amb l'Orquestra 
Krater

19 h | Palau d'Esports
Concurs de rajolers

19 h | Casino
Ball de festa major amb Choffers
Preu: 10 euros. Socis: gratuït

21.30 h | Carrer Anselm Clavé
La traca dels 1.000 metres

22.30 h | Parc Firal
Focs artificials a càrrec
de Pirotecnia del Mediterráneo

24 h | Pl. de la Porxada
Veredicte de la colla guanyadora

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