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tornen a estirar

     Jennifer Moreno

Cap de Colla de Blaus

     Xavi Raich

Cap de Colla de Blancs

La festa major recuperarà la competició entre les colles i prendrà 

els carrers i places del centre amb més de 200 actes en 8 dies
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Oficina en Montornès:

¡Acierta con tu
compraventa!
¡Acierta con tu
compraventa!

Oficinas en Granollers:

PUNT MONTORNÉS, S.L.
C/ Riu Mogent, Local 1 | 08170 Montornés del Vallés

08170a@lacasa.net | Tlf. 93 655 33 53

INMOLLEDONER SL.
C/Girona 183, Local A | 08402 Granollers

08402b@lacasa.net | Tlf. 938872095

INMOLLEDONER (II) SL.
Carrer del Rec, 8-10 | 08401 Granollers

08401b@lacasa.net | Tlf. 937 81 94 92

INVEST GRANOLLERS, S.L.
Passeig Cristòfol Colom 1-3, Local Esquerre

08402 Granollers | 08402c@lacasa.net

Tlf. 93 655 07 00

Oficina en Montornès:

¡ con tu
a!

¡ con tu
a!

¡ con tu
!

¡ con tu
!
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XAVIER SOLANAS

    i     tornen a competir

'L'ESTIRADA', LA NOVA CERVESA  Al juliol, a l'acte per mostrar el programa i el cartell, ja es van evidenciar les 
ganes de festa. A més, es presentava la cervesa artesana que se servirà a les barres de festa major i que ha estat 
elaborada per la firma local Cervesa SobreTot. El nom d'aquesta american blondale s'ha inspirat en una de les 
proves emblemàtiques de la gesta entre Blancs i Blaus. És una cervesa cremosa i persistent, indiquen en la nota de 
tast, amb una graduació de 5,2º, un aroma afruitat i un sabor cítric, fresc, amb una amargor moderada. Se servirà 
fins a finals d'existències i té un preu de 3 euros el got.

Aquest any, amb més ganes que 

mai de sentir els acords de La 

Guimbada, Granollers viurà la fes-

ta major del 20 al 28 d'agost, amb 

la recuperació després de dos anys 

pandèmics perduts, no només de 

l'activitat al carrer sense restricci-

ons, sinó també de la competició 

de Blancs i Blaus. L'essència d'una 

festa que, a banda del ritual de les 

proves puntuables, fa una exalta-

ció de la participació i proclama 

guanyadora la colla que més ani-

ma la ciutadania a fer gresca.

Així, la festa grossa granollerina 

tornarà a superar les 200 activi-

tats, tot i que amb una lleugera 

disminució respecte a les darreres 

edicions prepandèmiques, segu-

rament perquè ha estat la festa 

major que s'ha hagut de treballar 

amb menys temps, ha reconegut 

la regidora de Cultura, Maria Vi-

llegas. Amb tot, l'esforç col·lectiu 

–de la comissió de festa major 

(formada per Blancs, Blaus i Ajun-

tament) i les entitats de la ciutat– 

ha permès sumar al programa 

oficial 206 actes que, segurament, 

s'ampliaran gràcies a les activitats 

sorpresa de les colles.

L'alcaldessa, Alba Barnusell, deia 

que "retorna la festa als carrers 

de Granollers després de dos 

anys molt complicats, que no han 

estat gens fàcils per a les entitats 

i les colles", a qui agraïa la feina.

La gresca recupera així els es-

pais del centre, de manera que les 

places de la Porxada, l'Església i 

Perpinyà seran els escenaris prin-

cipals de les activitats de les en-

titats, mentre que el parc Torras 

Villà acollirà els espectacles fami-

liars, com el de l'Always Drinking, 

així com les havaneres i la multi-

tudinària paella popular.

Precisament, a la Porxada tor-

naran les imatges genuïnes i 

emotives de la festa de la ciutat, 

començant pel repte i el pregó 

de Blaus, com a guanyadors de 

la festa major 2019. Ja el primer 

cap de setmana, cultura popular  

hi serà ben present amb la cerca-

vila de lluïment i l'arribada a la 

plaça, amb els grups i elements 

festius de les colles que procuren 

l'animació de la ciutat. Un dels 

moments més especials per a les 

entitats de cultura popular, però, 

serà el dijous, precedint el pregó, 

amb l'emocionant pilar caminat 

dels Xics, i els balls del Colom, els 

capgrossos, el Drac i el ball de Gi-

ravoltes recuperat pels gegants de 

la ciutat.

Així, després d'una desena de 

jornades en què la ciutat es tenyi-

rà de blanc i blau –i es tornarà a 

viure l'estirada de corda i el con-

curs de rajolers, entre altres pro-

ves icòniques–, la Porxada tornarà 

a prendre protagonisme el darrer 

diumenge de la festa a la nit, quan, 

aquest any sí, l'speaker etern Pep 

Callau cridarà des del balcó de 

l'Ajuntament, davant l'expectació 

de centenars de persones aplega-

des a la plaça de la Porxada, "i la 

guanyadora de la Festa Major 

de Blancs i Blaus 2022 és la co-

lla dels…". L'espera per esvair el 

AQUEST ÉS EL MARCADOR 
DE LES COMPETICIONS DELS 37 
anys de Blancs i Blaus. Fa anys, 

els blancs van escurçar amb tres 

victòries consecutives l'avantatge

històric blau. Però en les tres 

darreres edicions prepandèmiques, 

la colla blava va aconseguir també 

tres triomfs seguits. Si enguany 

revaliden el títol, batrien el rècord

de competició de festa major 

guanyada consecutivament. La 

colla blanca, però, està disposada 

a evitar-ho i trencar la ratxa blava. 

Diumenge 28 a la nit se sortirà de 

dubtes, quan Pep Callau proclami,

de nou, la colla guanyadora

des del balcó de l'ajuntament.

#fmbib2022

blancsiblaus.cat
blancs.cat
blausdegranollers.cat

WWW.

SEGUIMENT 2.0

15-20

, amb més ganes que 

mai de sentir els acords de 

à la fes-

dubte valdrà la pena.

Villegas, a més, destacava una 

mirada local a la programació 

amb moltes propostes de la ciu-

tat i la comarca, compaginat amb 

"grups de l'escena nacional", 

com les actuacions a l'avinguda 

del Parc de Lildami, Fundación 

Tony Manero i Jazzwoman, i Quim 

Masferrer al Teatre Auditori.

La festa també restableix la bo-tiga �ísica a la Casa de Cultura Sant 
Francesc, tot i que també manté la 

virtual engegada en pandèmia. I 

novament, el Punt G vetllarà per-

què la gresca de Blancs i Blaus si-

gui lliure de violències masclistes 

i LGTBIfòbiques. ❉ M.E.

Granollers recupera la festa i viurà més de 200 actes entre el 20 i el 28 d'agost

"Retorna la festa als carrers

després de dos anys molt

complicats, que tampoc han

estat fàcils per les entitats"

Concertar cita al tel. 638 04 11 07 o via email a: 
info@montessorigranollers.com

www.montessorigranollers.com

Escola Bressol Montessori Granollers: 

Plaça Jacint Verdaguer

INSCRIPCIÓ OBERTA 
CURS 2022/2023
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No ha calgut arribar al repte per-

què la colla blanca hagi deixat 

clara la seva intenció de trencar la 

ratxa de victòries blaves i anar a 

totes aquesta festa major. Ho faran 

convidant la ciutadania a fer viat-

ges a l'espai, a observar els estels, 

a mirar què els depara el destí a 

través de l'astronomia. Tot plegat 

per encendre la festa, diuen.

I és que els blancs encetaran el 

programa d'activitats el primer 

dissabte de festa al matí (10.30 h) 

amb una batalla galàctica a Roca 

Umbert, una competició en què 

caldrà afinar la punteria i que do-

narà pas a vuit dies sota els astres 

i d'activitats espacials, com l'expe-

dició a la lluna que organitzen les 

Dametes dilluns (18.30 h) al parc 

Torras Villà, el Petit Univers Blancs 

que els més petits podràs desco-

brir dimecres al matí a la plaça 

de la Corona, i la nebulosa blan-

ca que els Gegantons faran viure  

–això sí, amb xancletes, banyador 

arxiu / x.s.

Novetats blanques  LA COLLA ORGANITZA UNA BATALLA GALÀCTICA, UN SOPAR ESTRELLAT I UNA PECULIAR MASTERCLASS D'ASTROLOGIA

            viatjarà a l'espai per plantar 
cara als rivals i "encendre la festa"

lebració gastronòmica que dijous 

(21.30 h) la Comitiva del Ganxet 

ha convocat a la plaça Perpinyà, 

amb el nom de Sopar estrellat. I 

per als més curiosos i hàbits de co-

neixement, no hi faltarà una curio-

sa masterclass d'astrologia dijous 

(22 h) al corredor de Sant Cristò-

fol, i una nova edició de la plantada 

de telescopis, dissabte (21.30 h) a 

la plaça de Can Comas.

A més, Blancs manté les activi-

tats que ja s'han convertit en grans 

i esperats clàssics de la colla, com 

el Correaigua a la Porxada, el Xai-

Fest, la Botifarra al forat, el Com-

bat de Glossa i la Disco Inferno, 

així com un nou espectacle de les 

Dames de Foc, Fotia Kai Astèria, 

que es podrà veure dimarts (23 h) 

al parc Torras Villà.

Tot i les pistes al programa, a la 

presentació de la festa major d'en-

guany, fa dues setmanes, Blancs no 

va voler detallar els actes que man-

tindran, doncs, un efecte sorpresa. 

Sigui com sigui, van assegurar que 

"hem fet una programació que 

ens farà guanyar la festa major", 

tot recuperant "l'essència blanca, 

l'originalitat, l'alegria i les ganes 

de menjar-se el carrer".   m.e.

i ulleres de piscina– dijous (16.30 

h) a la plaça Maluquer i Salvador. 

Tot plegat, sota l'empara d'un nou 

signe del zodíac, el Zuteko, que es 

descobrirà dimarts amb una festa 

a la plaça del Peix, i amb la gran ce-

A la represa es torna a gaudir de clàssics com el Correaigua, el XaiFest i la Disco Inferno

La plaça del Peix s'ha consolidat com a espai de 
festa major, un indret cèntric i alhora recollit, ideal 
per acollir propostes de petit i mitjà format. En el 
seu afany per ocupar carrers i places, aquest any la 
colla dels Blancs ha proposat al col·lectiu Fantàstik 
Granollers, organitzadors del festival del mateix 
nom, una activitat conjunta en aquest espai i  
orientada al cinema de gènere –dijous, a les 21.30 h–.

Consistirà en una projecció de curtmetratges, 
plena de sorpreses, i en la qual els assistents no 
seran mers espectadors, sinó que es convertiran  

en protagonistes i hauran de participar amb un 
paper actiu, a través de disfresses i maquillatge. 
Òbviament, la plaça, transformada en un cinema a 
l'aire lliure, comptarà amb una pantalla i una barra 
per comprar begudes i crispetes. A més, estarà 
decorada d'acord amb l'esdeveniment i hi haurà 
ambientació musical a càrrec del granollerí  
dj Babar i altres noms del col·lectiu Konghost.

Els curtmetratges seran internacionals -tots 
al voltant de la temàtica de l'espai i els viatges  
espacials, en consonància amb el fil conductor de 

la colla- i és important advertir que no es tracta 
de pel·lícules per a una audiència familiar, sinó per 
a un públic adult.

En el passat, Fantàstik Granollers havia col·laborat 
amb la comissió de festa major organitzant  
projeccions al parc Torras Villà. Aquesta és la  
primera vegada que ho fa directament amb una 
colla i volen recalcar que ha estat un encàrrec, 
que això no significa que siguin més partidaris d'una 
o l'altra i que estaran encantats de col·laborar en 
el futur amb la colla rival, si es dona el cas.  c.r.

El cinema fantàstic prendrà la plaça del Peix

Maniquins

33 COMERÇOS DEL CENTRE  
tindran instal·lats maniquins blancs, 
amb la samarreta d'enguany, on es 
podrà consultar la programació de 
la colla. "Vols saber els actes de 
Blancs? Doncs, surt als carrers, 
perquè si ho fas d'una altra 
manera és que t'estàs equivocant 
i no estàs fent festa", sentenciava 
el cap de colla.

TELESCOPI  Blancs vol recuperar els carrers amb una mirada a l'espai exterior

Whatsapp
A MÉS, LA COLLA TÉ ACTIU
A LA XARXA DE MISSATGERIA 
el telèfon 660 96 19 32 perquè 
qui ho desitgi l'agregui, hi escrigui 
'hola', i pugui estar informat de 
tota la programació de Blancs, 
inclosos els actes sorpresa
que són fora del programa oficial.

n Ni la pandèmia va aturar els Esqui-
lats, que l'any passat també acudien a la  
cita obligada del XaiFest, la jam ses-
sion més popular de Granollers, que 
enguany tornarà a acollir el parc Torras 
Villà (dilluns, 19.30 h). Com sempre, s'hi 
podran prendre unes tapes i begudes, 
aquest cop d'artesans de proximitat.

ELS ESQUILATS APOSTEN 
PELS ARTESANS LOCALS 
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Visit Blaus és el "nou concepte 

de vacances en família, amb 

personalitat, úniques i per re-

cordar" que la colla blava desple-

garà durant aquesta festa major, 

per revalidar el títol de guanya-

dora que fa tres anys consecutius 

que ostenta. Blaus vol tornar "al 

sentiment més primitiu de les 

vacances, a un temps sense re-

llotge, per passar amb família i, 

potser, fer noves coneixences". 

Així proposa, sense moure's de la 

ciutat, "trencar la rutina, sortir 

de la zona de confort i experi-

mentar amb la cultura local". 

Per viure aquesta "aventura i el 

sentimiento", Blaus proposa cinc 

packs vacacionals, uns paquets 

turístics que ompliran els carrers 

durant els 8 dies de gresca a "una 

destinació assequible i sosteni-

ble". Tot plegat es presentarà en 

xavier solanas

Novetats blaves  LA COLLA APOSTA PER UN NOU CONCEPTE DE VACANCES EN FAMÍLIA PER TORNAR A VIURE LA FESTA DESPRÉS DE L'ATURADA PANDÈMICA

té els millors 'paquets turístics' 
per animar els carrers i visitar la ciutat 

–com en el Blaus Sound System 

Festiva–, l'escape room, la vinilada, 

la Holi(days) Party i la Festa dels 

1.000 litres. I, per enfilar la fi de les 

vacances, la gran nit blava amb dj 

Magestik, Surda i Nostromo.

un acte el primer dissabte de festa 

(20 h) a la plaça Perpinyà.

El pack Canalla permetrà "com-

partir experiències amb tota 

la família", amb activitats com la 

minicorda –la primera proposta 

blava, dissabte a les 11 h–, el Blau-

celtes family fest, els Gegantons 

Travel Club, els torets embolats, i 

la tercera PinkDisco, entre d'altres.

Per als amants del foc i la tradi-

ció, hi ha el pack Folklore Blau, amb 

els 15 anys de Farra blava, les bit-

lles catalanes, l'escalabirres, els 35 

anys cremant la Guita, la cremada 

de l'ajuntament, el Pique de Gra-

lles, el 24è concurs de cuina de peix 

blau i bacallà i la trobada de ball de 

bastons i la de puntaires. I evident-

ment, la processó del Sant Blau.

D'altra banda, el pack Verbena  

inclou l'ElectroParck i els Blaucel-

tes, així com un munt de concerts 

Proposa desenes d'activitats per "fer 
unes vacances com el Sant Blau mana"

FENT TURISME  Blaus proposa tours vacacionals per la festa granollerina

A l'ElectroPark d'aquest any, tot són novetats. 

En primer lloc, arriben a la cinquena edició, un 

número rodó. De manera casual o no, aquest 

fet coincideix amb el retorn a l'escenari del parc 

Torras Villà, per bé que la darrera edició, la del 

2019, celebrada a la plaça del Peix, va ser intensa 

i va deixar bon regust de boca. El dissabte 20 

l'escenari no s'instal·larà a la zona de l'amfiteatre 

del parc, sinó en una ubicació que pretén  

beneficiar la comoditat del públic. Comptarà  

amb una barra amb servei de begudes i entrepans  

i també tallers dinamitzats per la colla blava, 

adreçats als més petits, per tal de crear un 

àmbit familiar durant el dia. Com explica un dels 

responsables, Ferran LeTung, "ens agrada que 
els nanos puguin estar per aquí, que s'amarin 
d'aquesta cultura i d'aquest estil música i que 
els seus pares estiguin tranquils i a gust".

Publicitada pels organitzadors com "una  
jornada amb la millor música electrònica del 
país dins la festa major de Granollers", dissabte 

20 l'ElectroPark arrencarà al migdia i s'allargarà 

fins a la matinada. Com és habitual, evolucionarà 

"des d'un matí més vermutero i bailongo, a  

una tarda més relaxadeta i chill i fins a una  
nit més de ball", explica LeTung, de manera que 

els públics aniran canviant a mesura que avanci 

el dissabte. A més, també inclourà una sorpresa 

directament relacionada amb el centre d'interès 

de la colla blava.

Els protagonistes, per ordre d'aparició, seran 

NocturN (12 a 14 h); la dj granollerina Lauseek, 

tota una promesa (14 a 16 h); Dosha, l'àlies als 

plats del també granollerí Joel Parera, conductor  

de l'espai radiofònic Viatge electrònic (16 a 18 h);  

el mateix Ferran LeTung (18 a 20 h); NZ9 live!, 

format per membres del grup vallesà Tiger 

Menja Zebra (20 a 21.15 h) i el veterà dj barceloní 

Marc Frigola -que repeteix sessió després de 

ser present fa tres anys a la plaça del Peix- i dj 

Monkey com a caps de cartell i fent el tancament 

amb un b2b de gairebé quatre hores de durada 

"que segur que serà la bomba", opina LeTung. 

Alguns d'aquests noms ja van figurar, al juny, 

a la nit electrònica del festival Musik N Viu,  

programada pel col·lectiu Konghost.

Com explica LeTung, "la major part del  
pressupost el dedicàvem a la contractació 
d'artistes consagrats de l'escena catalana. 
Aquest any hem volgut canviar això i invertir  
els diners en qualitat de so i apostar per artistes 
locals. És una forma d'ajudar-los, i oferir el mateix 
nivell de qualitat. No ho volem deixar perdre, ens 
agrada l'espai i la marca que hem creat".   c.r.

El primer lustre de l'Electropark

Processó
EL SANT BLAU, PATRÓ DE 
LA COLLA, SORTIRÀ NOVAMENT
en processó per guiar els seus 
seguidors vers les ensenyances 
blaves. El Sant Blau va ser construït 
el 1983, de manera que és un dels 
elements de la imatgeria de Blancs i 
Blaus més antic, però va desaparèixer 
uns anys. El 1997 la colla d'Els Gabitos 
el va recuperar i, des de llavors, 
la confraria del Sant Blau el treu 
sempre en processó nocturna.

Per als més moguts, la colla bla-

va ofereix el pack l'Activa't, amb les 

noves matinades blaves, l'aprèn a 

jugar al Looping, jocs de rol i dife-

rents tours–. I, finalment, el pack 

irrepetible "per fer unes vacan-

ces com el Sant Blau mana", amb 

una ruta gastronòmica i la presen-

tació de la Pringada Mòbil. 

Els 'tours'
Com tota bona agència de viatges, 

la blava també oferirà tours turís-

tics per descobrir la ciutat i la fes-

ta. De fet, a través de www.blaus-

degranollers.cat, oferirà un tour 

virtual que deixarà bocabadat el 

turista més exigent –amb el títol 

Oh! Granollers, dissabte a les 12 

h–. Ja al carrer, dimarts es podrà 

seguir el Blauchitour –una gimca-

na nocturna– i dimecres, el Visit 

Blaus, un free tour de l'experièn-

cia de ser de Granollers. i m.e.
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR
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Noves colles blaves  ENGUANY NEIXEN LA SECCIÓ FEMENINA BLAVES I ELS MÚSICS TRADICIONALS DEL MINISTREL BLAU I LES SEVES MATINADES

Ministrel Blau cohesiona els músics 

que acompanyen els elements festius
Aquesta festa, els Blaus estrenaran 

el més similar a una orquestra ofi-

cial de la colla: el Ministrel Blau. La 

iniciativa sorgeix arran de la idea 

d'aplegar en una mateixa formació 

músics de diferents colles de Blaus 

i d'altres entitats –com el Drac de 

Granollers– que es trobaven disper-

sos. Tal com explica Adrià Gil, cap de 

colla del Ministrel Blau, l'objectiu és  

disposar d'un grup estable de Blaus 

"que pugui fer l'acompanyament 
musical en activitats d'anima-
ció o bé en actes organitzats per 
colles que, per regla general, no 
tenen músics propis i es veuen 
obligats a anar a buscar-los on 
poden". "La nostra pretensió és 
omplir un buit que faltava, amb la 
intenció d'ajudar", afegeix.

Aquesta necessitat es va detectar 

l'any passat, quan els costaleros del 

Farras van començar a sortir a les 

nits per animar la gent i molts dels 

participants eren músics que ana-

ven per lliure. "Faltava cohesió", 

apunta Gil. Xavi López, de Blaus, 

Com que el grup 
interpreta música 
d'estil tradicional i 
cançons d'inspiració 

medieval, a l'hora de batejar-lo 
van buscar un nom que hi tingués 
relació. Adrià Gil argumenta que 
"joglars és molt genèric i ja està 

agafat per altres grups d'animació. 

Després de molt buscar, vam 

ensopegar amb els ministrers, 

que antigament eren els músics 

que estaven al servei dels 

trobadors. Vam veure que hi 

havia una derivació que es deia 

ministrel, i ja ho vam tenir". Per 
aquest motiu, l'emblema és un 
escut d'armes amb les dues inicials 
en lletra gòtica, una dolçaina i el 
rostre del patró, el Sant Blau.

EL NOM NO FA LA COSA

els va convèncer d'establir-se for-

malment i amb un repertori propi. 

I així ha nascut el Ministrel Blau.

El grup operarà amb unes co-

ordenades molt específiques: farà 

música "amb un to més tradici-
onal i un caràcter més protocol-
lari", interpretada amb dolçaina 

–altrament dit, xirimita–, tabal i 

tabalet i només apareixerà durant 

la festa major granollerina. El seu 

cançoner estarà molt centrat en el 

repertori de les colles de foc i, alho-

ra, també mirarà cap a la tradició 

del País Valencià, fet que justifica el 

protagonisme de la xirimita.

El nombre de components fa de 

mal dir, perquè tots ho hauran de 

compaginar amb la pertinença a al-

tres colles, però a hores d'ara són al 

voltant d'una vintena. Tanmateix, és 

una formació oberta a noves incor-

poracions. "Volem desmarcar-nos 
d'altres grups que ja existeixen 
que fan animació amb gralles i 
altres instruments. Tots nosal-
tres som grallers, però anem 
amb dolçaina, que no se sol tocar 
a Granollers. De tota manera, tot-
hom que tingui una gralla és ben-
vingut", comenta el cap de colla.

El Ministrel Blau tindrà dos ac-

tes propis al programa, que ser-

viran com a presentació. Seran 

les Matinades blaves, el dilluns i 

el dimarts, una cercavila musical 

pels carrers del centre i de bon 

matí (8 h). "Hem volgut introduir 
un acte propi que no existís. És 
una activitat que a Granollers 
no es fa i que, en canvi, a altres 
zones, com per exemple a Tarra-
gona i Vilafranca, és costum de 
festa major". A més, el diumenge 

21 se'ls podrà veure al toc d'inici; 

el dimarts, a la cercavila infantil, 

acompanyant al Farras i Farretes 

MINISTREL

MATINADES  El Ministrel Blau despertarà el veïnat el dilluns i el dimarts de festa
blaus; el divendres, al Càmping 

Farretes, i diumenge 28, acompa-

nyant el seguici dels rajolers.

"Quan la gent ha començat a 
saber que hi havia una colla nova 
de músics, moltes colles s'han 
apropat per demanar-nos col·la-
boració i a alguns els hem hagut 
de dir que no, per incompatibi-
litat. Al final aquest és un món 
molt endogàmic", explica Gil. C.R.

A les Guapes de 

Blancs els ha sor-

tit competència. 

Blaus contraata-

quen amb la cre-

ació d'una nova colla, les Blaves, 

un nom que no deixa cap dubte: 

són dones i són blaves.

La idea ha sorgit per iniciativa 

de Cristina Rufo i Alba Sánchez, 

dues mares que tenen els seus 

fills a la colla infantil Farretes 

Blaus. En una conversa durant la 

Primavera Blava –l'acte de ger-

manor de la colla–, totes dues van 

coincidir en el fet que la colla ri-

val té a les Guapes com a repre-

sentació femenina, però en el seu 

cas aquest segment estava força 

desatès. La perspectiva de gè-

nere i el llenguatge políticament 

correcte també hi han tingut al-

guna cosa a veure. Com reconeix 

Sánchez, "quan es fan reunions 
o s'envien notificacions es fa la 
distinció de blaus i blaves –al-

Nova secció femenina, les Blaves
guna vegada podrien invertir 
l'ordre, també–, però el logotip 
registrat està en masculí. És a 
dir, una colla de blaves com a 
tal, no existia. Aleshores vam 
dir: ho fem? I ho hem engegat".

Ara el grup encara és petit –l'in-

tegren nou noies de totes les edats 

i perfils–, però amb prou capacitat 

organitzativa per muntar Furor de 

Blaves durant la festa major, una 

activitat de presentació de la qual 

no volen desvetllar gaires coses –

divendres 26, a les 22 h, a la plaça 

de la Corona–. De moment avancen 

que es tractarà d'un concurs musi-

cal que s'estructurarà en diferents 

equips de com a màxim sis perso-

nes, amb activitats participatives 

per la ciutat i sense límit d'edat. 

"L'objectiu és que pugui parti-
cipar-hi tothom: famílies amb 
fills, colles joves i gent de mitjana 
edat. Estarà totalment adaptat i 
tothom serà benvingut", apunten.

La inscripció per participar es 

va activar el 26 de juliol a tra-

vés d'un formulari al seu compte 

d'Instagram, @les_blaves. 

La resposta dels companys mas-

culins ha estat bona –"de moment 
s'han ofert a ajudar-nos", comen-

ta Sánchez–, i el grup tindrà la seva 

pròpia samarreta com a colla i altres 

elements promocionals, com xapes 

i adhesius. Una de les estratègies 

que estan meditant és la de propo-

sar algun tipus de col·laboració a les 

Guapes de Blancs. "Nosaltres som 
poquetes i elles són moltes i por-
ten molt bagatge. Si ens ajuntem, 
segurament elles ens ajudaran 
més a nosaltres, però podem aju-
dar a mantenir la rivalitat entre 
colles en clau femenina". C.R.

La nostra feina, la teva tranquil·litat

      93 879 17 67
www.finquesmarcel.com 

C/ Sant Josep, 16 · 08401 Granollers

APARCAMENTS i TRASTERS

360x180 cm.

APARCAMENTS i TRASTERS

360x180 cm.

PROMOCIÓ 
DE 8 HABITATGES
APARCAMENTS I TRASTERS

Comercialitza:
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Noves colles blanques  SÓN LES FILLES SORGIDES DE LA GUSPIRA, D'UNA BANDA, I LA TORNADA DE LA MARE DE LES CUQUETES I CUCOTS, DE L'ALTRA

Neixen les Espurnes, les 

noves bèsties de foc de Blaus
La història es repeteix. Es detecta que al-

gunes franges d'edat tenen poc encaix en 

l'estructura general de la colla i de segui-

da es crea un grup per donar-los aixo- pluc. 

Això és, més o menys, el que ha succeït amb la nova 

colla de Blancs, les Espurnes.

Els seus impulsors són tres com-

panys d'una edat semblant –Abel 

Berenguel, Pau Farell i Aleix Gi-

ralt– que formaven part de la co-

lla de la Guspira des del comen-

çament. Amb el pas del temps 

alguns d'ells van fer un pas enrere 

per cedir protagonisme a les gene-

racions més joves i per ser pares. I 

ara, com explica Giralt, "els 

nostres fills ja tenen 

una edat en què 

els comença a 

agradar el foc i 

Blancs no tenia 

cap colla infan-

til de foc. De 

manera que 

tots tres ens 

vam ajuntar 

per fer quelcom 

on poguessin participar 

els nens, i se'ns va acu-

dir aquesta idea. Ho vam 

plantejar a Blancs i els 

va agradar". A par- t i r 

d'aquí, tothom qui s'hi h a 

anat ajuntant té la ma- t e i -

xa veu i vot i la colla funciona de 

manera assembleà- ria.

Les Espurnes fa- ran la seva pri-

mera aparició dilluns (18 h), en un acte 

apropiadament batejat Sortim de l'ou. A la plaça de 

l'Església es presentaran les tres noves bèsties de la 

colla blanca, tres filles sorgides de la Guspira –que 

també hi serà present– i que sortiran de tres ous. "El 

nombre d'Espurnes és ampliable i si veiem que la 

cosa agrada i molts nens s'apunten, Blancs pot-

ser s'engresca i en fa més", apunta Giralt.

Sense voler desvetllar gaire de l'aspecte de les Es-

purnes, es pot dir que l'artesà Ramon 

Aumedes ha tingut molt a veure en 

aquest naixement. Giralt apunta que 

"li hem volgut donar un toc més 

modern, però no deixen de ser 

bèsties de foc del taller Saran-

daca". De la mateixa manera 

que cada Espurna tindrà una 

tonalitat característica, "tam-

b é els buscarem un nom, que 

t r i a - rem entre tots els membres 

de la colla", explica.

El naixement de les Espur-

nes les permetrà participar di-

marts a la cer-

c a v i l a infantil. I dissabte 

(20 h) arribarà el Rodafoc, que la nova 

colla vol ins- tituir com l'esdeveniment que 

repetiran cada any per festa major. Es tracta d'un 

acte de foc, amb enceses fonamentalment de lluïment, 

que farà un recorregut per les places Perpinyà i Malu-

quer i Salvador.

Les Espurnes estan obertes a la participació de 

nens i nenes entre 6 i 12 anys, una franja d'edat ori-

entativa tenint en compte que la normativa actual 

dicta que els infants només poden cremar a partir 

dels 8 anys. Fins aleshores, els més petits poden par-

ticipar de les activitats de la colla, però sense reme-

nar el foc.

Els membres tindran la seva pròpia samarreta 

identificativa i un buff ignífug, elements caracterís-

tics de la colla que confien poden posar a la venda a 

la botiga de la festa major en futures edicions. C.R.

La història es repeteix. Es detecta que al-

gunes franges d'edat tenen poc encaix en 

da es crea un grup per donar-los aixo- pluc. 

Això és, més o menys, el que ha succeït amb la nova 

Els seus impulsors són tres com-

panys d'una edat semblant –Abel 

Berenguel, Pau Farell i Aleix Gi-

ralt– que formaven part de la co-

lla de la Guspira des del comen-

çament. Amb el pas del temps 

alguns d'ells van fer un pas enrere 

per cedir protagonisme a les gene-

racions més joves i per ser pares. I 

ara, com explica Giralt, 

nostres fills ja tenen 

una edat en què 

els comença a 

agradar el foc i 

Blancs no tenia 

cap colla infan-

til de foc. De 

manera que 

tots tres ens 

vam ajuntar 

per fer quelcom 

on poguessin participar 

els nens, i se'ns va acu-

dir aquesta idea. Ho vam 

plantejar a Blancs i els 

va agradar". A par- t i r 

d'aquí, tothom qui s'hi 

anat ajuntant té la ma- t e i -

xa veu i vot i la colla funciona de 

manera assembleà-

Les Espurnes fa- ran la seva pri-

mera aparició dilluns (18 h), en un acte 

purnes, es pot dir que l'artesà Ramon 

Aumedes ha tingut molt a veure en 

aquest naixement. Giralt apunta que 

"li hem volgut donar un toc més 

modern, però no deixen de ser 

bèsties de foc del taller Saran-

daca". De la mateixa manera 

que cada Espurna tindrà una 

tonalitat característica, "tam-

els buscarem un nom, que 

t r i a - rem entre tots els membres 

de la colla", explica.

El naixement de les Espur-

nes les permetrà participar di-

marts a la cer-

c a v i l a infantil. I dissabte 

(20 h) arribarà el Rodafoc, que la nova 

colla vol ins- tituir com l'esdeveniment que 

repetiran cada any per festa major. Es tracta d'un 

acte de foc, amb enceses fonamentalment de lluïment, 

que farà un recorregut per les places Perpinyà i Malu-

quer i Salvador.

Les Espurnes estan obertes a la participació de 

nens i nenes entre 6 i 12 anys, una franja d'edat ori-

entativa tenint en compte que la normativa actual 

Una nova colla de

joves recupera la Cuca
La Cuca de Blancs ha passat un 

període d'un cert abandonament, 

en part perquè és una bèstia de 

foc pesada i no hi havia prou gent 

que la volgués portar. Abans ho 

feien els adults, els pares de les 

Cuquetes i els Cucots, però per 

sort un grup de joves han decidit 

tornar-la a la vida i portar-la ells 

mateixos. El seu portaveu, Arnau 

Bach, explica que "no teníem res 

a fer dins la colla, estàvem entre 

els petits i els grans, i per això 

hem decidit prendre la Cuca, 

redissenyar-la al nostre gust i 

fer-la més espectacular per tor-

nar-la a la festa major".

Aquest retorn tindrà lloc dime-

cres a la nit (22.30 h), després del 

Correfoc del 25è aniversari de la 

colla infantil, en un acte que, com 

no podria ser d'altra manera, durà 

per títol El retorn de la Cuca.

Serà l'ocasió per veure de prop 

el treball de restauració de la 

colla, que han fet amb les seves 

pròpies mans durant tot un any i 

sense gaire ajuda externa. Abans 

ARXIU CUCA

A MIDA  La firma pirotècnica assegura que adapta l'espectacle a cada ciutat

la Cuca només tenia dos punts de 

foc, que ara s'ampliaran. "L'objec-

tiu és que n'acabi tenint set, o 

fins i tot més", detalla Blanch.

Avui dia la colla reactivada de la 

Cuca l'integren entre 15 i 20 perso-

nes, que també sortiran a la cerca-

vila d'inici de diumenge, a la cerca-

vila infantil de dimarts i és possible 

que també s'animin a treure la 

Cuca la nit del veredicte. C.RIOBÓ

La dada
Construïda per un membre de la 
colla blanca i presentada el dijous 
de festa major durant la cercavila 
d'inici, inicialment els seus por-
tadors eren adolescents de la co-
lla blanca que la feien despertar 
durant la primera jornada festiva, 
simbolitzant el despertar de la colla. 

És un element d'animació durant 
les cercaviles i com a bèstia de foc 
en els seus propis actes.
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Reunits la comissió gestora al cèntric Hotel 
Blauropa de la nostra ciutat, passada la mitja 
nit, i quan tocaven les petites, quedà constituïda 
la Colla dels Blaus, sota els següents estatuts:

Article 1: Ens constituïm com a colla popular 
i propugnem com a valors superiors la gresca, 
la conya i la Festa Major de Granollers...

Article 2: La nostra bandera és un drap ben 
blau que romandrà al nostre coll en reunions, 
sabotatges i altres actes ofi cials o informals...

Article 3: Tots i cadascun dels membres de la 
colla tenim com a missió garantir la superiori-
tat i independència dels blaus i defensar la inte-
gritat davant de qualsevol activitat organitza-
da pels anomenats blancs...

Article 4: El nostre patró és Sant Blau i a ell 
l'hi devem tot el que som. En cas d'absència justi-
fi cada del nostre patró, ens avala Sant Nicoblau.

Article 5: I) Ser blanc és a l'abast de tothom; 
ser blau ja costa més. II) Tot nou membre ha 
d'estar recolzat per dos o més blaus. III) Un cop 
s'ha obtirigut l'ajuda de dos membres de la co-
lla, pot arribar a ser blau aquell qui el seu ta-
rannà l'hi ho permeti. IV) Per ser ben blau (o 
blau del tot) s'ha de passar la cerimònia del ba-
teig (típic ritual blau). V) Els inclosos en la llis-
ta blanca, elaborada pel nostre venerable patró 
Sant Blau (art. 5è N° 6), mai no podran tenir 
l'honor de formar part de la nostra colla. […]

Article 6: El blau té el dret d'expressar i di-
fondre lliurement els pensaments, les idees 
i les opinions en veure un blanc, i el deure de 
tractar-lo com el que és...

Article 7: Un Blau no pot mai oblidar: Que el 
cel és blau i els núvols que el tapen blancs. Que 
el mar és blau i els detergents que l'embruten-
blancs. Que nosaltres som i serem blaus, i ells i 
el Madrid només poden ser blancs. Que ser blau 
és un estil de vida (Sant Blau, veure 3r parà-
graf 23). […]

Benvolguts granollerins:
Ens adrecem a tots vosaltres per tal 

de, després de fer-vos una exposició del 
nostre ideari, convertir-vos a la nostra 
santa croada blanca. Croada que serà en-
capçalada per la blanquíssima patrona 
dels Blancs, la puríssima Blanca Neus.

Perquè, a veure: el cavall blanc de Sant 
Jordi era blanc. Us heu rumiat el per-
què? Doncs perquè no podia ser res més. 
On aniria Sant Jordi amb un cavall blau...

I un bon vi? Un bon vi per acompanyar 
un àpat de festa major. Digueu, només 
pot ser blanc. Blanc com l'orxata que 
aquests dies d'estiu fi ns i tot els blaus 
van a prendre a les Olles o al Xixonero. 
Blanc com els llençols, com els bons llen-
çols d'abans. No com aquests d'ara que 
ni escalfen ni res, i que, és clar, també 
n'hi ha de blaus.

Pareu un moment l'atenció. Fixeu la 
vista entre la línia que llegiu i la de més 
amunt. Què li trobeu? Doncs hi trobeu 
blanc, perquè el paper és blanc. Tant 
aquest com l'altre, el d'eixugar culs, per-
què el paper blanc, el blanc en defi nitiva, 
sempre fa bon servei.

1 un cop dit això, què millor a la Festa 
Major que ser de la colla dels Blancs?

I què heu de fer per a ser blancs? So-
bretot, estar disposats a beure orxata, i 
encara més, a veure vi blanc, des del dii-
ous el migdia fi ns que el dilluns comen-
ci a clarejar. També és imprescindible 
que esteu disposats a fer força gresca i a 
participar en tota la Festa Major.

Ah!, gairebé m'ho oblidava, cal que 
aneu vestits de blanco porteu una peça 
de roba blanca. I ja arribarà el dia en què 
us oferirem el mocador dels blancs.

Els Blaus, diuen… Els Blancs, diuen…Els Blancs, diuen…Els Blancs, diuen…
Reunits la comissió gestora al cèntric Hotel 

Els Blaus, diuen…Els Blaus, diuen…

Fent memòria  EN EL NAIXEMENT DEL REPTE DE BLANCS I BLAUS, LES COLLES VAN PROCLAMAR ELS ESTATUTS I PRINCIPIS EN UN ESCRIT A LA PREMSA DE L'ÈPOCA

Declaracions fundacionals
Enguany que la juguesca entre Blancs i Blaus torna a prendre el protagonisme, després de dos anys d'atura-

da, fem una mirada als principis fundacionals de les dues colles. El 1983, per primera vegada, la festa s'em-

marcava en la rivalitat de Blancs i Blaus, tot i que fins al 1985 no es fa el primer concurs de rajolers. Les colles, 

però, sí que ja marcaven perfil i el 25 d'agost de 1983 publicaven a Plaça Gran, la premsa local de l'època, per 

compartir amb la ciutadania, els seu estatuts i dietari, que reproduim a continuació:

L'any 1983 neix el model festiu de Blancs i Blaus, i la imatge de la festa, ideada

pel dissenyador i artista Vicenç Viaplana, ho resumeix amb un cartell senzill, 

basat en la tipografia i dos colors que, des de llavors, han estat els protagonistes 

de l'agost granollerí. 

Viaplana va fer el primer cartell 

que protagonitzaven dos colors

Amb motiu de la festa major i en el 
marc del Document del Mes, l'Arxiu 
Municipal de Granollers (AMGr) ha 
publicat al portal granollers.cat/
arxiu el Programa de la festa major 
de 1982, d'ara fa just 40 anys i que 
encara no albirava la proposta de 
Blancs i Blaus.

Llavors els programa incloïa 35 
actes, ben lluny del centenar i mig 
actual. En plena Transició política, 
l'efervescència creativa i cultural del 
moment també es començava a fer 
notar en una festa que encara era 
incapaç de retenir la ciutadania a 
Granollers al final de les vacances. 
De fet, el mateix Ajuntament 
abocava més esforços a la Fira de 
l'Ascensió que a la festa major. Al tombant de dècada va haver-hi un intent
de revitalitzar-la, de la mà del col·lectiu La Murga, que formaven gent 
vinculada a entitats i també en el món del teatre, amb grups com La Farinera. 
Des de 1979, La Murga animava els carrers amb activitats de caire 
tradicional i popular, actuacions festives al carrer, però la festa no acabava 
de trobar un model idoni i la il·lusió dels inicis de l'entitat es va desinflar. 
No va ser fins al 1983 quan es va apostar pel model de Blancs i Blaus, que 
va transformar per complet la festa major d'estiu de la ciutat. ❉ M.E.

L'Arxiu recupera el 
programa de fa 40 anys

AMGR

AMGR
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C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

T. 93 861 82 30 · Fax. 93 861 62 27
funeraria@cabrejunqueras.com

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari. 

Truqui’ns i l’assessorarem T. 93 741 53 70

www.cabrejunqueras.cat PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
MANO DE OBRA GARANTIZADA POR DOS AÑOS 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

 TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

DE DESCUENTO
En la contratación de trabajos de parquet y pintura. 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD!25%

GONZALO POZO  610 282 368
pargomad@hotmail.es · Sant Pere de Vilamajor

Un dels fets rellevants d'aquesta 

festa 2022 és que es podrà recupe-

rar la litúrgia de Blancs i Blaus amb 

un seguit de proves que, al llarg 

d'aquestes gairebé quatre dècades, 

s'han anat perfilant –afegint i reti-

rant– fins a assolir uns rituals pro-

pis de Granollers. Ningú no s'ima-

gina la festa major sense l'estirada 

de corda i els concurs de rajolers, 

per exemple. Des de fa prop d'una 

dècada, aquestes són les cites:

1. El Correvent –infantil i 

adult–. Al carrer Anselm Clavé 

s'instal·len dues estructures idèn-

tiques, una per a l'equip blanc i 

una altra per al blau, on se subjec-

ten uns canals amb una longitud 

La competició LA FESTA MAJOR CONTEMPORÀNIA ES BASA EN LA JUGUESCA QUE INCLOU MITJA DOTZENA DE PROVES JA ICÒNIQUES, COM L'ESTIRADA DE CORDA

El ritual: del correvent a les rajoles

d'entre 60 i 70 metres, per on els 

participants han de fer córrer bo-

les de porexpan, tantes com anys 

fa que va néixer aquest model de 

festa major. Les boles s'han de 

desplaçar únicament amb l'im-

puls de l'aire que fan els partici-

pants bufant amb canyetes.

2. Matinal de jocs. La jornada 

de competició compta amb el cam-

pionat de futbolí amb partides que 

es juguen per parelles. Cada pare-

lla que marca gol aconsegueix un 

punt per a la seva colla. La durada 

de la prova són dues hores. Alhora 

també es fa el campionat de dòmi-

no, en què les partides es juguen 

a 10 punts [podeu consultar el re-

glament al web de la festa] i que 

té una durada màxima d'1 hora i 

mitja. Finalment, la matinal també 

té un campionat d'escacs, en què 

el guanyador de cada partida, que 

té una durada cronometrada, su-

marà un punt. Hi haurà entre 10 

i 15 taulers. El campionat té una 

durada d'una hora. Un cop finalit-

zat el temps, ja no hi poden entrar 

participants i només s'acaben les 

partides ja començades. En el cas 

en què la partida acabi en taules, 

se suma un punt per a ambdues 

colles. La colla guanyadora és la 

que hagi obtingut més punts.

3. L'estirada de corda –infan-

til i adults–. La victòria és per a 

la colla que guanyi dues de les tres 

estirades de cada competició. I 

guanya la colla que aconsegueix 

arrossegar el mocador de la colla 

rival fins a la seva línia.

4. Llançament de rajoles. Per 

anar-se apropant al moment cul-

minant del repte, és a dir, al con-

curs de rajolers. Dissabte es fa el 

concurs de llançament de rajoles, 

en què guanya qui les llança a la 

major distància possible. La colla 

guanyadora és la que, sumant les 

marques dels cinc primers homes 

i de les cinc primeres dones, arri-

ba més lluny.

5. La passada de rajoles –in-

fantil i adulta–. Consisteix en 

Correvent infantil 
Dia i hora: Dimecres 24 (18.30 h)

Correvent d'adults 
Dia i hora: Dimecres 24 (19 h)
Lloc: Carrer Anselm Clavé

Matinal de jocs
Campionats de futbolí, 
dòmino i escacs
Dia i hora: Divendres 26 (11 h)
Lloc: Plaça de la Corona

 L'estirada de corda infantil
Dia i hora: Divendres 26 (19 h)

 L'estirada de corda d'adults
Dia i hora: Divendres 26 (19.30 h)
Lloc: carrer Anselm Clavé

 Llançament de rajoles
Dia i hora: Dissabte 27 (13 h)
Lloc: Parc Torras Villà

Passada de rajoles infantil
Dia i hora: Dissabte 27 (18.30 h) 

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

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

Proves

passar una rajola amb les mans a 

la persona que es té al costat, des 

del punt de sortida fins a l'arriba-

da en un temps limitat.

6. El concurs de rajolers. La 

prova reina de la competició  trans-

corre en 15 minuts trepidants, di-

vidit en 5 minuts, el rajoler blanc 

i el rajoler blau competeixen a fer 

el màxim nombre possible de tres 

tipus de peces: cairons, rajoles i 

maons.Un cop passat el temps, el 

jurat fa el recompte de les peces. 

Es consideren vàlides aquelles 

rajoles que han complert uns re-

quisits de qualitat: han d'estar 

ben fetes, regulars, polides i iden-

tificar-se com a cairons, rajoles i 

maons [més informació a la pàgina 

16]. M.E. / FOTOS: ARXIU / X.SOLANAS
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Granollers, gaudiu de la Festa Major!

(antiga Ferreteria La Comarca)

(antiga Ferreteria La Comarca)

OBRIM FERRETERIA AL CENTRE

C/SANT JAUME, 102
GRANOLLERS

(antiga Ferreteria La Comarca)

Maquinària · Serralleria
Manilleria · Bricolatge
Jardineria i molt més.

(antiga Ferreteria La Comarca)

ferresuin

creix

PROPERA OBERTURA
-SETEMBRE-
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El colofó del repte de Blancs i 

Blaus no pot ser un altre que el 

concurs de rajolers, inspirat en la 

disputa del segle XIX que va ser-

vir de relat per a la festa moder-

na de la ciutat. Diumenge 28 (19 

h), després d'un seguici des de la 

plaça de la Corona (18 h), el Palau 

d'Esports tornarà a viure l'emoció 

i l'ambient de les grans competi-

cions –aquest cop, no esportiva–. 

Partidaris del blanc David Galí i el 

blau Miquel Locubiche –actuals 

rajolers– tornaran a fer vibrar el 

Palau durant el total de 15 minuts 

en què transcorre la prova –divi-

dits en 5 minuts per fer cairons, 

rajoles i maons–, que l'any passat 

donava la victòria al rajoler blanc 

després de desfer un empat en un 

final d'infart.

Poc s'imaginaven els rajolers en 

què s'inspira la juguesca que fer 

La competició LA RIVALITAT ENTRE BLANCS I BLAUS ES BASA EN LA JUGUESCA DE DOS RAJOLERS, L'HEREU MAYNOU I EL RAYO

El concurs al Palau, pal 
de paller d'una festa única

rajoles despertaria tantes passi-

ons. Tot plegat es remunta a fa 39 

anys, quan un grup de joves que 

volien dinamitzar la festa major 

van topar amb una anècdota reco-

llida per Amador Garrell al seu lli-

bre Granollers Vila Oberta el 1960, 

que relatava la juguesca del Rayo 

i l'hereu Maynou, rajolers que es 

van enfrontar per provar qui faria 

més maons en una hora de treball. 

La juguesca, preparada a tota or-

questra pels amics i partidaris dels 

dos rajolers, va fer-se un dilluns 

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 bere-

nar, en el qual participaren els 

dos rivals i els qui els animaven, 

que no eren pocs", relata Gar-

rell. L'anècdota es va confirmar a 

través de la premsa de l'època: el 

setmanari local La Opinión Esco-

lar de l'1 d'agost de 1897: "En el 

partido de 'ladrillos' jugado an-

teayer, entre el blanco Bonet y el 

azul Maynou, ganó el último, por 

solo dos 'mahons'. Felicitamos a 

ambos combatientes, pues el re-

sultado de la lucha nos permite 

afirmar que no hubo vencedor ni 

vencedores".

Així es va trobar el fil conductor 

amb base històrica de la festa de 

Blancs i Blaus. Tot això, més un 

treball de recerca a l'hemeroteca 

municipal, un estudi de llibres de 

costums, entrevistes personals i la 

lectura de llibres sobre les festes 

majors, va culminar en un projecte 

de dimensions llavors imprevisi-

bles. El grup de joves –amb Albert 

Soler i Carles Lax al capdavant– va 

començar a fer les primeres reu-

nions al local de l'AV Sota el Camí 

Ral entre els mesos d'abril i maig 

del 1983. Un cop elaborada, la 

proposta va prendre forma: si mig 

Granollers, gairebé un segle abans 

va apostar per un color, ells tam-

bé ho havien de fer, i aquest color 

va ser el blau. La proposta va ser 

portada a Pepus Costa, que llavors 

treballava al Casal del Jove i podria 

trobar gent per organitzar la colla 

dels blancs. La regidora Montser-

rat Illa va decidir donar-hi suport; 

més malament no podia anar –la 

festa llavors era poc participativa i 

molta gent marxava de vacances–. 

Tot i ser la idea original, és curiós, 

però, que el concurs de rajolers no 

Tot i les proves puntuables i la simbologia del concurs de rajolers, la capacitat de 

dinamització i mobilització són els elements determinants a l'hora de decidir quina 

ha estat la colla guanyadora de la festa major, que determina un jurat, que també 

valora l'originalitat i la innovació en els actes organitzats. El fruit de la rivalitat 

festiva creada entre els partidaris d'un i altre rajoler, s'ha traslladat a l'actualitat, 

i les colles competeixen ara per veure quina anima més. Diumenge, a la mitjanit, 

l'speaker Pep Callau proclamarà la colla guanyadora des del balcó de l'edifici 

consistorial. Seguint el ritual, els caps de colla intercanviaran mocadors i petons,  

i la festa major acabarà amb una festa conjunta amb la música de dj Pipo.

L'animació, la prova determinant

INICIS  El segon any, ja com a prova, el concurs es va traslladar al Torras Villà

LA PROVA REINA  El Palau viu un vespre d'emoció i animació gràcies als seguidors dels rajolers blanc i blau

s'incorporés fins a la tercera edi-

ció del nou model de festa. Va ser 

el 1985, un diumenge al matí a la 

plaça de la Porxada, quan l'acte, ini-

cialment plantejat com una mostra 

d'oficis, va acabar amb els comen-

taris dels dos artesans Joan Josep 

Biscarri i Amador Galí sobre els de-

fectes de les peces de l'altre. Aquest 

preludi va desenvocar en la compe-

tició –com a prova puntuable– del 

concurs de rajolers, que el 1986 es 

va traslladar al parc Torras Villà, 

on sumava populartitat. Posterior-

ment es va traslladar al Parquet, 

que també va quedar superat, de 

manera que el 2002 el ring de fang 

es va traslladar al Palau.  m.e.

arxiu

amgr
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Oferim serveis integrals d’assessorament financer, legal, patrimonial i de management personal 

#ElMillorConsell amb qualitat, confiança i compromís

Granollers C/ Navarra, 3 · T. 93 870 18 66

Mataró C/ Montserrat, 54 3a planta · T. 93 799 80 90

www.advisoria.cat

Us desitgem una bona Festa Major!

OBRIM 

TOT 

L’AGOST
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Aniversaris amb espurna  LES DUES BÈSTIES DE FOC CELEBREN ELS 35 I 20 ANYS D'EXISTÈNCIA RESPECTIVAMENT

La Guita de Blaus, 
la més veterana
La Guita de la colla els Blaus és, a hores 

d'ara, l'element de bestiari més antic de la 

festa major granollerina. 

A banda de la seva aparició durant la cer-

cavila d'inici, la colla centralitzarà la cele-

bració de l'efemèride a través d'una activi-

tat que arrencarà a la plaça de Can Trullàs, 

passarà per la plaça de la Caserna i acabarà 

a la Porxada o a la plaça Barangé, un detall 

que al tancament d'aquesta edició encara 

estava pendent de decidir. Comptarà tam-

bé amb la participació de la Gralla de Foc i 

el gegant Farras, enguany també d'aniver-

sari. La invitació també s'ha fet extensiva a 

la Guspira dels Blancs i a la Granota de Can 

Bassa. Serà, doncs, un gran acte de germa-

nor blanc-i-blava, uns i altres units pel foc. 

A les seves actuacions a la ciutat, la Guita 

mou unes 15 persones al seu voltant, 

entre els encarregats d'arrossegar-la, 

els que la munten, els tabalers i 

els pirotècnics. Amb més de 

quatre metres de llarga-

da i dos d'alçada és una 

bèstia de foc feixuga i 

una mica complicada 

de transpor-

tar i de portar, fet dificulta que faci sortides 

fora de Granollers. Ariadna Rubio fa quatre 

anys que forma part de la colla de la Guita i 

enguany s'estrena com a responsable i, en 

el seu parer, aquesta és l'assignatura pen-

dent que ajudaria donar més visibilitat i fer 

més coneguda aquesta bèstia que per ella té 

quelcom d'especial. "Quan ets a sobre es-

tàs portant el cap i l'únic que sents és el 

clonc, clonc, clonc i l'esclat dels petards, 

però quan ho veus des 

de fora és molt 

maco, jo 

ho trobo 

molt estètic", 

explica Rubio.

La Guita va veure la llum el el 

1987 al local de l'AV Sant Miquel. 

L'any següent, Lurdes Duñó i Rosa Gui-

tart van redissenyar el cos de ferro, fibra 

de vidre i roba i van modelar el cap de la 

nova Guita, mentre que Josep Nogués en va 

fer la reproducció en cartró de València. El 

cap actual és de polièster ignifugat i no de 

cartró. Durant aquests 35 anys l'estructura 

de la bèstia i les teles que la recobreixen 

s'han anat deteriorant: múltiples rasca-

des i foradets provocats per la pólvora han 

passat factura. Des de la colla admeten que 

"s'ha anat fent velleta" i que ja li cal "un 

pla renove" i, si pot ser, intentar reduir-ne 

el pes, per bé que això és difícil sense al-

terar el seu cap mòbil amb cinc punts 

de foc a la boca. "En tot aquest temps 

s'han anat reparant coses puntuals, 

però necessita un rentat de cara, que 

potser arribarà l'any vinent". 

Força secretisme en-

volta la celebració 

dels 20 anys de la 

Guspira de Blancs.  La 

colla no vol desvetllar 

gaire com seran els dos 

actes de l'efemèride.

El pri- mer tindrà 

lloc divendres (20 h) a laPorxada, quan 

la Guspira protagonitzi el pique amb la 

Gralla de Foc dels Blaus, en què també es 

descobrirà el cartell del 20è aniversari. En 

paraules de Lluís Plaza, cap de colla, "allà 

es podrà veure el tradicional Ball de la 

Guspira i les novetats pirotècniques 

que incorporem, que són moltes, acom-

panyades de noves músiques en alguns 

casos. Hi haurà més punts de foc, ence-

ses més llargues i amb diferents efectes, 

però per conèixer-les caldrà venir a pla-

ça. Veurem com la Guspira va evolucio-

nant al llarg de tot l'espectacle". 

Per dissabte (11 h) organitzaran l'Au-

gust Fest, en una plaça Maluquer i Salvador 

convenientment ambientada, on els Blancs 

organitzaran diferents dinàmiques i s'aple-

garan les diverses generacions que han dut 

la Guspira. "Ens trobarem tots, juntament 

amb la colla dels Blancs i la ciutat per fer 

un dinar de germanor, obert 

a tothom, que in- clourà un entrepà 

especial i culminarà en un pastís de cele-

bració", comenta Plaza.

Al vespre (20.30 h), en el segon pique

amb la Gralla de Foc, "encara hi haurà 

més novetats". "De fet, durant tota la 

festa anirem incorporant coses noves 

que no s'han vist fins ara", adverteix el 

cap de colla.

Evidentment, la Guspira també farà la 

seva aparició als actes de lluïment, com 

la cercavila d'inici. Dilluns serà una de les 

bèsties convidades a l'acte del 35è ani-

versari de la Guita dels Blaus i unes hores 

abans segurament també haurà assistit al 

Sortim de l'ou, el naixement de la nova co-

lla blanca, les Espurnes. Com comenta Pla-

za, "sí que és cert que ha costat reactivar 

la festa, però gràcies a la campanya que 

estem fent de Blancs encén la festa es-

tem agafant molta embranzida i la gent 

té moltes ganes de sortir al carrer i tor-

nar a cremar". C.RIOBÓ

També li oferim: 
PERITATGES JUDICIALS | 
ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT 
| GESTIÓ POST LLOGUER | 
TRAMITACIÓ D’HERÈNCIES 
| DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT 
I CERTIFICAT ENERGÈTIC

La teva immobiliària

Oferim als nostres clients un reportatge fotogràfic 
gratuït. Treu el màxim valor al teu pis i accelera la 
seva venda. CONSULTEU-NOS

Li tramitem el certificat energètic i la cèdula gratuïtament 

VALORACIÓ
GRATUÏTA

TOUR VIRTUAL GRATUÏT

C. de les Travesseres, 43, despatx nº 2 · Granollers · Tel. 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

T’acompanyem des del primer dia en el procés de la compravenda i ens ocupem 
de tot: visites a la vivenda amb els clients compradors, publicitat de qualitat 
als diferents portals immobiliaris de referència, finançament, documentació 
necessària, tràmits i gestions, notaria...

NOVA 
ADREÇA!

Guspira, dues dècades
de vol blanc
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blaus

Aniversaris blaus  EL GEGANT LLUIRÀ UNA ESTRUCTURA, UN VESTUARI I UN PENTINAT DE RASTES MILLORATS PER CELEBRAR QUE FA ANYS

En Farras bufarà 15 espelmes

l 15 anys de Farra Blava
Dia i hora: Dissabte 20 (23 h)
Lloc: Plaça de Can Trullàs
Recorregut: Can Trullàs, pl. 
Caserna, c. Travesseres, pl. 
Maluquer i Salvador, c. Marià 
Maspons, pl. Barangé, c. Anselm 
Clavé, Marià Maspons, A. Clavé i 
acte final a la plaça de la Corona

Festa
En Farras, el gegant de la colla dels 
Blaus, fa 15 anys, i durant la festa 
major tindrà una celebració d'ani-
versari d'alçada, com li correspon.

No s'ha d'oblidar que també 
és bèstia de foc, de manera que 
la colla que li dona vida, els Cos-
taleros del Farras, li han 
preparat una sorpresa per 
al primer dissabte de fes-
ta major, comptant amb la 
col·laboració de dues colles 
convidades: l'Associació 
Gegants Bojos de Ter-
rassa –en Farras és el 
padrí del gegant de la 
colla terrassenca, en 
Ver Nardo– i la Gra-
lla de Foc, amb la 
qual ja hi ha hagut 
col·laboracions en 
el passat en activi-
tats com Blau es 
crema o Foc en Blau.

És sabut que en Farras 
va sorgir de la imagina-
ció de la companyia de te-
atre de carrer Artristas de 
la Garriga el 2007, per ini-
ciativa de Blautufarras. 

les seves dimensions, d'entre 

dos metres i mig i tres hi has 

d'afegir l'alçada del portador 

i això fa que perdis una mica 

l'equilibri".
Naturalment, en Farras tindrà 

altres aparicions durant la festa, 
com a la cercavila d'inici i també 
el dilluns, amb motiu d'un altre 
aniversari, els 35 anys de la Guita 

CONVIDATS  A la gresca d'aniversari hi seran els Gegants Bojos de Terrassa

L'acte a la plaça de Can Tru-
llàs reunirà alguns antics 

membres de la colla, que 
explicaran com es va cre-
ar el grup, com va sorgir 
la idea del gegant, qui 
el va construir i el per-
què del seu nom. Dos 
d'aquests seran Àlex 
Pelusa Garcia i Pere 

Guirado, autor de la cançó 
d'en Farras.

A continuació, es posa-
rà en marxa una cercavila 
amb les bèsties, animada 
pels músics, que oferirà 

quatre cremades: al punt de sorti-
da, a la plaça Maluquer i Salvador, 
a la plaça Barangé i a la plaça de 
la Corona.

Com és gairebé obligat, per 
l'aniversari, el gegant articulat 
estrenarà alguns elements: un 
suport de l'estructura interna mi-
llorat, un vestuari polit i el carac-
terístic pentinat de rastes també 
serà nou, ja que no havia passat 
per la perruqueria durant aquests 
15 anys.

El costalero Joaquim Gómez 
reconeix l'originalitat d'aquesta 
figura, que s'allunya dels models 
més coneguts, construïts amb po-
lièster ignifugat. "Sí, l'estructura 

no és gens normal perquè no és 

la típica d'un gegant, amb qua-

tre potes i un suport. En realitat 

és una motxilla amb braços mò-

bils. El millor és la comoditat 

que et proporciona a l'hora de 

ballar o d'encendre la pirotèc-

nia", detalla.
En Farras pesa una mica més de 

20 quilos, però com explica Gó-
mez, la complicació no es troba 
tant en el pes com en l'alçada. "A 

dels Blaus. Actualment, en Farras 
mou més d'una vintena de costa-
leros actius al seu voltant, tot i que 
la seva colla consta de més d'una 
quarantena de persones. Uns i al-
tres fan possible les seves sortides 
i actuacions fora de Granollers. 
Aquest any el gegant ja ha visitat 
Terrassa, Montcada i Reixac, i el 
Circuit de Montmeló.  c.riobó
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PARANOIA

Aniversaris blancs  LA COLLA ÉS UNA DE LES MÉS VETERANES I CELEBRA EL SEU PRIMER QUART DE SEGLE AMB UNA ACTIVITAT D'ÈXIT DE FA UNA DÈCADA

Paranoia recupera el túnel del terror

amb aires renovats a la sala Nau B1 Entrega de tiquets
Dia i hora:
Dilluns 22 i dimarts 23 (18 h)

Terror a la Nau
Dia i hora:
Dilluns 22 i dimarts 23 (22 h)

Lloc: Sala Nau B1 de Roca Umbert

Espectacle

De totes les colles de Blaus en ac-

tiu n'hi ha tres que segurament 

són les més veteranes: la Vella, 

les Dames de Foc i Paranoia. Da-

vid Camp i David Moya són dos 

dels membres fundadors d'aquest 

darrer grup, que commemora en-

guany el seu 25è aniversari. Hi són 

des d'un bon principi, de manera 

que l'etiqueta d'històrics els hi es-

cau perfectament.

Segons Moya, "el secret per 

aguantar tant de temps és ser 

addictes a la festa major, por-

tar-ho molt a dins i que t'agra-

di la cultura popular". "I fer-ho 

amb els amics és el principal", 

afegeix Camp. Aquest apunt té es-

pecial significació perquè des de 

fa els mateixos anys la colla també 

gira al voltant de la figura del Bas-

ser, el drac d'aigua de Granollers, "i 

això també ens ha unit a l'hora 

de fer activitats per a la ciutat".

Cada any Paranoia s'ha carac-

teritzat per oferir actes nous i 

imaginatius. Però aquest cop, per 

haurà a dins és sorpresa, però 

serà un túnel temàtic àgil, com-

pletament diferent de tots. Hi 

haurà terror clàssic d'ensurts, 

terror psicològic i elements 

que poden arribar a fer sentir 

incòmodes a la gent. Per això 

el nostre grup es diu Paranoia, 

perquè de vegades fem coses 

absurdes", riuen.

Per accedir-hi, caldrà obte-

nir els tiquets del dia de manera 

anticipada, a partir de les 18 h a 

la mateixa sala. L'accés serà nu-

merat i d'aquesta manera també 

s'evitaran les cues, perquè els 

organitzadors calculen que 

hi poden arribar a passar 

700 persones cadascun 

dels dos dies.

Ara com ara Paranoia 

ocupa una vintena de per-

sones que estan treballant en el 

muntatge de l'atracció des de fa 

molt de temps. Com a porta-

dors del Basser, també se'ls 

podrà veure a tots els cor-

PERSONATGES DE POR  Paranoia reedita el túnel del terror que va fer fa 10 anys

festejar el seu primer quart de se-

gle com a grup, han volgut mirar 

enrere i repetir l'experiència de 

l'exitós túnel del terror que van 

fer fa una dècada.

L'activitat l'han titulada Terror a 

la Nau, perquè dilluns i dimarts de 

festa major estarà instal·lada a la 

sala de concerts de Roca Umbert, 

la Nau B1, de 22 a 1 h de la mati-

nada. Tindrà un format de recor-

regut per a grups reduïts i la colla 

promet "un viatge terrorífic pels 

25 anys de Paranoia". "El que hi 

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem entre els quatre 
millors centres de 
Barcelona i província

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

reaigua –tant els infantils com els 

d'adults–, a les cercaviles i a la re-

frescada popular del dimecres. "I, 

per descomptat, a totes les com-

peticions i barres, a donar-ho 

tot", apunta Camp. "Nosaltres 

som Paranoia, però l'esperit és 

Blancs!" , conclou. 
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GANXET

Aniversaris blaus  LA COLLA RECUPERARÀ LA CABRA DE LA MALA LLET DURANT EL CORREBARS I ES VESTIRÀ DE GALA PER AL SOPAR DE DIJOUS

Una dècada de Ganxets, la colla gurmet
"Entre les Gua-

pes i nosaltres hi 

ha el meollo, per-

què són les dues 

colles que arros-

seguem més gent". 

Qui fa aquesta afirmació és Carles 

Serra, un dels membres funda-

dors i responsable de Ganxets de 

Blancs, que aquesta festa major 

compleix 10 anys de vida.

Per celebrar l'efemèride, or-

ganitza diferents activitats. La 

primera a arribar serà dimarts, 

amb la recuperació de la Cabra de 

la Mala Llet durant el correbars. 

Aquest any i com a novetat, a més 

del Bon Rotllo (sense alcohol) i 

la Mala Llet, la bèstia nascuda el 

1998 també repartirà vi en quan-

titats generoses. Això sí, la recep-

ta de les dues begudes principals 

continua sent un dels secrets més 

ben guardats de la colla blanca.

De fet, la Cabra haurà fet la seva 

primera aparició el dia abans, en 

el marc de la cercavila d'inici i 

colla, com la Cabra i el tractor. Per 

amenitzar la vetllada també hi ac-

tuarà l'Orquestra dels Ganxets, una 

orquestrina acabada de constituir 

i formada per Ganxets músics. Els 

tiquets, amb un nombre limitat, ja 

es poden adquirir a l'establiment 

col·laborador Villà Viatges, per un 

import de 10 euros.

Als Ganxets és possible que 

també se'ls pugui veure dissabte a 

l'Univers OT-El teu guateque i, òb-

viament, a la barra dels bars, amb 

el carro ple de mongetes i la seva 

bota plena de vi penjant. C.R.

LA COMITIVA  La colla més gastronòmica aplega desenes d'homes gurmets

acompanyada per la Comitiva del 

Ganxet.

Dimecres, la colla també farà 

l'habitual remullada extra, una ac-

ció fora de programa, però que ja 

és una cita tradicional. Començarà 

al carrer Girona pels volts de les 

18 h i baixarà fins al barri de Can 

Bassa, on es farà animació i l'habi-

tual lliurament de pins.

El programa tindrà el seu punt 

culminant dijous amb el sopar es-

trellat a la plaça Perpinyà (21.30 

h), un sopar de gala amb tots els 

ets i uts: taules llargues, plats, co-

berts i copes de vidre –el tiquets 

de 10 euros es poden adquirir a 

Villà Viatges–.

Com cada any, la mateixa colla 

cuinarà la botifarra amb monge-

tes, de postres hi haurà un brow-

nie de xocolata amb gelat de mon-

geta del ganxet i, tot plegat, regat 

amb vi blanc DO Alella i el repar-

timent de xarrups de La mala llet 

i el Bon Rotllo. Tot d'elaboració 

pròpia i quilòmetre zero.

L'àpat promet "un món d'ex-

periències a través dels 10 anys 

de la Comitiva del Ganxet", i 

inclourà la projecció d'un vídeo 

recopilatori i un photocall amb al-

guns dels elements distintius de la 

Com succeeix en altres casos, Ganxets va néixer per cobrir una franja d’edat 

que estava desatesa. Originalment, la idea era organitzar una societat gas-

tronòmica i de seguida va sorgir la pensada de vincular-la a la mongeta del 

ganxet i el peculiar vestuari que va inspirar, amb l’armilla amb roba imitant 

els mocadors de fer farcells, la faixa, la bossa penjant de la cintura, les es-

pardenyes i la bota de vi a la mà. A més, tenia una peculiaritat, i és que es 

tracta d’una colla únicament masculina, tot i que “aquest any ens hem volgut 

obrir a les dones, però els efectes de la pandèmia ens han impossibilitat de 

materialitzar-ho, i, de moment, ho hem deixat aturat”.

El col·lectiu s’organitza en tres grups: la Cansalada —els ideòlegs i organit-

zadors, que són els que la suen durant tot l’any—, la Cuina —que, fonamental-

ment, es dediquen a cuinar— i la Comitiva del Ganxet, que aplega la resta del 

personal. Quan van començar, el grup el conformaven una vintena d’homes, 

fa un temps van arribar a ser uns 60 i ara esperen amb candeletes la festa 

major per tornar a comptar-se.

Fanàtics de la mongeta

pes i nosaltres hi 

ha el 

què són les dues 

colles que arros-

seguem més gent"

L''outfi t' de 
la colla
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us desitja bona Festa Major 2022
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banqarivm

Aniversaris blancs  EL GRUP DE ROMANS I ROMANES CELEBRA LA SEVA PRIMERA DÈCADA DE VIDA AMB UNA TARDA PRÈVIA A LA CERIMÒNIA DEL PREGÓ

Una dècada 
de Blanqarivm
Blanqarivm és un grup de romans 
i romanes de Blancs que va néixer 
el 2012 amb l'esperit de recon-
querir la ciutat de Granularius, 
avui en dia en mans de les hordes 
de bàrbars blaus, i retornar-la a 
l'antic esplendor Blanc.

En aquesta dècada d'existència 
s'han especialitzat a organitzar 
actes previs per escalfar l'ambi-
ent. En edicions anteriors de la 
festa van precedir la festa blanca 
o la nit dels curts, i enguany ho fa-
ran a la cerimònia del pregó.

Dijous (18 h) es faran seva la 
plaça Folch i Torres –la popular 
plaça negra– amb el Tardet, una 
activitat animada amb copes, ses-
sions de dj i rumbeta en directe 
a càrrec del grup Tomaydaka, el UNA DE ROMANS  La colla en un dels primers anys (2014) d'existència, amb la indumentària que la caracteritza

duet de versions d'Adrià Gázquez 
(veu i percussió) i Pau Vidal (veu 
i guitarra) que fa més de 10 anys 
que porten al gènere de la rumba 
els grans èxits de la música. 

Com explica el cap de colla Albert 
Romea, "és un acte per passar la 

tarda amb tota tranquil·litat. La 

idea és que la gent s'assegui i faci 

el seu grupet, servirem gintònics 

prèmium i una mica de menjar 

per picar. Preparem quatre jocs 

que la gent podrà fer asseguda a 

la seva taula, amb una música ani-

mada que buscarà la participació 

del públic, ballant o interactuant 

amb el grup". En el mateix acte es 
posarà a disposició de tots els assis-
tents un record –que ara és secret– 
per un preu mòdic.  c.r.

Les Guapes, una gran família
Des de fa uns 5 anys, la plaça Cata-
lunya és coneguda per força gent 
com la plaça de les Guapes. És cert 
que, durant la festa major, la colla 
es fa seu aquest espai i el decora 
convenientment. Dissabte 20 tor-
narà a ser el punt de sortida del 
Pretty Guapes (18 h), una impro-
visació i animació pels carrers del 
centre, on les Guapes ballen una 
sèrie de coreografies amb música 
mentre interactuen amb el públic 
i la clientela i els treballadors dels 
establiments comercials.

Susanna Canal és membre de 
la colla gairebé des del comença-
ment, fa més de 20 anys. Després 
de l'experiència frustrada del (Pa-

rèntesi), admet que aquest any 
"ha costat una mica arrencar", 
fins que no es van dissipar totes 
les incerteses al voltant d'una 
festa major celebrada amb plena 
normalitat. "Hi ha unes ganes 

terribles d'animar i de fer rea-

litat el lema de Blancs: Encenem 

la festa. A la cercavila segura-

ment serà la vegada que sorti-

rem més Guapes. Som un grup 

de 60 o 70 persones a la cerca-

vila participarem una cinquan-

tena". "Som un grup molt gran 

i molt obert, sense obligacions, 

com una gran família, i això 

dona molt joc", afegeix Canal.
La segona activitat de Guapes és 

la recuperació d'un format d'èxit, 
el Rècord NoÉSS?, que arribarà 
dijous (23.59 h). Consistirà en la 
instal·lació d'una pantalla al car-
rer Anselm Clavé on la colla con-
tinuarà animant a ballar "des de 

petits a gent gran, perquè po-

sem música de tots els estils i de 

totes les èpoques", siguin Blancs 
o Blaus. "En aquest moment no 

hi ha colors", adverteix Canal. Un 
dels grans atractius de l'acte és el 
vídeo que es projecta, que assagen 
i preparen amb molts mesos d'an-
telació. Com explica Canal, "hem 

fet alguns viatges com a Guapes, 

a Viena, a Amsterdam, a Milà, a 

Luxemburg i ens hem gravat ba-

arxiu / x.s.

LES GUAPES  Amb una de les coreografies a la cercavila d'inici

llant en aquests indrets".
Naturalment, les Guapes també 

es deixaran veure a la cercavila 

d'inici de diumenge i potser faran 
alguna aparició sorpresa en actes 
de Blancs. 



dj, 4 agost 2022 27



dj, 4 agost 202228  FESTA MAJOR BIB 2022

Música blava LA COLLA TAMBÉ HA PROGRAMAT ELS DJ LO PUTO CAT REMIXES I RURAL BOYS PER FER BALLAR FINS A LA MATINADA

David Aran · Tel. 678 32 94 42 · finestrambient@gmail.com · GRANOLLERS · AIGUAFREDA 

www.finestrambient.com

Persianes i motoritzacions

Divisions d’oficina

Mampares de bany i dutxa

Mosquiteres

Cortines i tendals

Falsos sostres

Tanques de jardí

Blaus convidarà a començar la 

setmana amb el directe d'EMLAN, 

l'alter ego artístic d'Arnau Moreno, 

un jove productor i cantant, car-

regat de sons pop rock i energia 

dalt l'escenari. EMLAN va comen-

çar la seva carrera a inicis de 2020 

quan va presentar la cançó Tira 

de la Manta, amb la col·laboració 

de Miki Núñez. Va començar a ser 

molt popular a les xarxes socials 

i el setembre de l'any passat va 

presentar el disc Nuestro Plan, que 

repassarà en el concert granollerí. 

A més, avançarà alguns temes del 

nou àlbum, com La peor canción 

de amor del mundo, que canta en el 

single amb Mafalda i Shad Demn. 

Dilluns, amb grups amateurs
EMLAN serà precedit dilluns pel 

concert de grups amateurs que 

Blaus programa cada any. En 

aquesta ocasió la colla oferirà un 

micròfon a les formacions Am-

nesia i Periferia, que presentarà 

els temes de l'Ep Ruta al Desvelo, 

finançat a través d'un Verkami.

'La mujer incendio'
La mescla de cançó d'autor, ritmes 

llatins i pop urbà de Mabel Flores 

mabel flores emlan

Les nits del pop urbà i ritmes llatins 
d'EMLAN i Mabel Flores són blaves

PROPOSTES BLAVES  Els concerts tenen com a músics destacats Mabel Flores i EMLAN

encarregar-se d'Estimo la nit, una 

cançó-manifest en el marc del pro-

tocol contra les agressions sexistes.

Amb actitut i sororitat que recor-

da la veterana Amparo Sánchez, Ma-

bel Flores, cantautora, poeta i edu-

cadora social, va debutar el 2018 

amb Entre mujeres; el 2019 va ser 

finalista al Sona 9, i el 2021 va publi-

car Meraki (Kasba Music, 2021), el 

l ElectroPark 

Dia i hora: Dissabte 20 (18 h)
Lloc: parc Torras Villà
l Blauceltes Fest 2.2:

Concerts de Lád Cúig,

Rage to Antonio Machine

i dj Trabubu 

Dia i hora: Dissabte 20 (21 h)
Lloc: pl. de l'Església
l 4t Blaus Sound System 

Festival 

Dia i hora: Dilluns 22 (18 h)
Lloc: pl. Folch i Torres
l Concert grups amateurs: 

Amnesia i Periferia 

Dia i hora: Dilluns 22 (21 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Concert amb EMLAN i

Lo puto Cat Remixes

Dia i hora: Dilluns 22 (00.30 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Concert de Mabel 

Flores i dj Rural Boys

Dia i hora: Dimarts 23 (24 h)
Lloc: pl. de l'Església
l La teva gran nit!

Amb dj Magestik + Surda

+ Nostromo

Dia i hora: Divendres 26 (24 h)
Lloc: pl. de la Porxada

Quarta edició del festival de Jamaican Blaus
Jamaica Blaus reedita novament el 

Blaus Sound System Festival, que 

arriba a la quarta edició amb l'ob-

jectiu d'apropar la música jamai-

cana a tota la família. Els primers 

a pujar a l'escenari seran els Rise 

up sound system, que amb el seu 

reggae començaran a les 18 h a 

escalfar la plaça Folch i Torres. A 

les 20 h els succeiran les propos-

tes del segell granollerí Nou Art 

Records i dj Dimas

Seguidament (22), l'escenari 

s'omplirà novament amb Cookah 

P –l'àlies del gironí Oriol Pujadas– 

i el productor de l'escena reggae 

i dub Raggattack. Ambdós col·la-

boraven en el senzill Calçots l'any 

passat, quan Cookah amb Boom 

Boom Fighters publicava també el 

disc Family things, una proposta 

innovadora que combina el roots 

reggae dels 80 amb el dancehall 

dels 90. 

serà la banda sonora de la nit de 

dimarts de blancs. La cantant, que 

enguany ha estat nominada als pre-

mis Enderrock com a millor artista, 

arriba a Granollers disposada a fer 

ballar tota la plaça de l'Església i a 

reivindicar el paper de les dones 

i la sororitat amb cançons com La 

mujer incendio. De fet, el Consell 

Comarcal del Bages la va triar per 

L'ESCENARI S'OBRIRÀ A LES 18 H I ES TANCARÀ AMB LA PRESÈNCIA DE COOKAH P I RAGGATTACK Les Blauceltes no obliden el seu gust per la música tradicional i les seves variants 

i adaptació, però enguany encara reblen una mica més el clau. El Blauceltes  

Fest 2.2. s'obrirà –dissabte 20 (21 h), a la plaça de l'Església– amb el concert de 

Lád Cúig, una formació que fusiona la música tradicional irlandesa amb el punk 

rock més contundent. L'any passat la banda d'Arenys de Munt va publicar el seu 

darrer treball, Des de dins.

El festival continuarà amb una altra proposta de rock continudent, amb la 

banda de tribut Rage to Antonio Machine, evidentment fans dels nord-americans 

Rage Against to Machine. No hi faltaran temes com Killing in the name i Bulls of 

parade, i els corresponents salts i moviments de cap. Per acabar d'arrodonir el 

Blauceltes Fest, dj Trabubu farà ballar fins a la matinada.

Blauceltes amb el punk celta 
de Lád Cúig i un tribut a Rage

seu primer disc d'estudi, que comp-

ta amb les col·aboracions de Roba 

Estesa, Mafalda i Pedro Pastor.

Per seguir la festa, Blaus compta 

amb el dj Rural Boys. i m.e.

Concerts
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REPÚBLICA RUMBERA

Música blanca LA COLLA ORGANITZA DISSABTE UN CONCERT AMB LA REPÚBLICA RUMBERA I CAPINÀS, MENTRE QUE DIJOUS PUJARAN A L'ESCENARI TOMAYDAKA

Aposta per les nits rumberes a la fresca

Blancs proposa engegar la festa ma-

jor amb una nit rumbera protago-

nitzada per la formació granolleri-

na La República Rumbera, nascuda 

el 2011 arran d'un curs d'introduc-

ció a la rumba catalana organitzat 

per l'Associació de Foment de la 

Rumba Catalana (FORCAT), dirigit 

per Peret, qui ha estat sempre un 

referent per aquests músics que es 

troben a Roca Umbert.

Després d'anar-se trobant per 

tocar i compondre, el 2015 van 

EN ESSÈNCIA  La República Rumbera veu de clàssics com Peret i Gato Pérez

presentar el primer treball, Al 

teu costat, un disc que va enre-

gistrar-se després d'una campa-

nya de micromecenatge i que va 

comptar amb col·laboradors de 

Nisio i Abraham Hernández, gui-

tarrista de Peret.

El segon disc també neix d'una 

campanya de micromecenatge el 

2017. Som la República és un ma-

nifest sobre la seva manera d'en-

tendre la música i la vida, amb 

cançons fresques i alegres. Influ-

ïts, a més de Peret, per Los Mano-

los i Gato Pérez, la República Rum-

bera propet una nit molt ballable 

i animada perquè, com diuen a la 

cançó L'estiu: "aixeca't, mou-te i 

riu, i les penes van al riu".

Repetidors, ara a ballar
Els enccarregats d'escalfar l'am-

bient, però, seran el set rumbero 

CapiNàs, que tot i que l'any passat 

ja van ser presents al programa 

de festa major, les restriccions del 

moment van impedir ballar les se-

ves versions a ritme de ventilador.

Nascuts el 2019, fan una rumba 

amb tocs de funk, reggae i cúmbia. 

El seu xou inclou des de clàssics 

com el mateix Peret i els Gipsy 

Kings, fins a relectures de Txaran-

go, La pegatina, Los Delinqüentes 

i Muchachito, així com hits de la 

cultura pop més petarda de Ra-

pahel i Marc Anthony, per exem-

ple. I també algun tema propi, com 

els singles Ja m'han liat i Mai que 

es poden escoltar a les principals 

plataformes de música.

El ritme continuarà fins a la ma-

tinada gràcies a pd Tes.

Dissabte, reggaeton i sons urbans
Blancs ha organitzat també un 

concert el darrer dissabte de la fes-

ta major a la Porxada, en què han 

convidat els vallencs Figa Flawas, 

Els nostàlgics tornen a citar-se, 

ara per cantar La Polla Records
Tot i que la festa començarà amb 

el Sopar als Porks (20 h) a ritme 

de rockabilly, aquesta edició del 

Rock als Porks tindrà el punk rock 

com a clar protagonista. I ho farà 

tot recordant un dels grups de 

punk de l'Estat que més petjada 

han deixat en bandes i generaci-

ons, La Polla Records. Així, la ban-

da tribut Chissouray recordarà te-

mes clàssics com No somos nada, 

Ellos dicen mierda, Salve i molts 

d'altres càntics dels 80 que no han 

perdut vigència.

La vetllada punk comptarà tam-

bé amb les bandes The Ragtags i 

Residuos Permanentes. 

Dilluns, després d'una tarda familiar i un sopar vegà i sense 

gluten a les 21 h a la plaça Perpinyà, la Revolta Nimfa acabarà 

amb la festa una banda de dones, nascuda a Barcelona en plena 

pandèmia amb la intenció de visibilitzar el paper de la dona als 

escenaris. Aquestes vuit amigues i companyes del Taller de Músics 

fan versions de grans icones musicals que han obert camí a les dones en el món 

de la música. Un repertori infalible, totalment femení i de totes les èpoques, 

que va des de clàssics del pop de diva dels 90 fins a hits actuals com Milionària

de Rosalía, passant per ritmes llatins i caribenys o el rock dels 80, connectant així 

amb un públic de totes les edats. La vetllada acabarà amb la música de dj Txell.

Revolta Nimfa convida a 
la festa Les que Faltaband

ROCK ALS PORKS 4.0 COMPTARÀ AMB CHISSOURRAY, RAGTAGS I RESIDUOS PERMANENTES

Concert amb la República 
Rumbera, CapiNàs i pd Tes
Dia i hora: Dissabte 20 (21.30 h)
Lloc: pl. de la Porxada

 Revolta Nimfa amb 
Les que Faltaband i dj Txell
Dia i hora: Dilluns 22 (23 h)
Lloc: pl. Perpinyà

Rock als porks amb
Residuos Permanentes,
The Ragtags i Chissourray
Dia i hora: Dimarts 23 (22.30 h)
Lloc: pl. Perpinyà

El tardet. Rumbeta 
de Tomaydaka
Dia i hora: Dijous 25 (18 h)
Lloc: pl. Folch i Torres

Concert amb Figa Flawas i
dj Trapella amb dj Badabronx
Dia i hora: Dissabte 27 (24 h)
Lloc: pl. de la Porxada

Concerts

FIMAC
El Festival Internacional de Música 
de Carrer (FIMAC) s'ha consolidat 
al programa blanc per potenciar 
la música en directa en espais fora 
del circuit habitual. Així, el FIMAC, 
amb la col·laboració de l'Ateneu 
L'Aliança de Lliçà, presenta un 
cartell eclèctic pel que fa als estils, 
tot i que en menys dies que en 
edicions anteriors. Així el FIMAC 
Guitarreta ocuparà diumenge (19 h) 
la plaça Folch i Torres amb Clàudia 
Allmang, una de les promeses del 
bedroom pop de l'Estat, i la cantant 
Joana Voisin amb el guitarra 
Armando Erenas, un duet que canta 
a l'amor amb jazz, rumba i tocs de 
clàssica. 

A més, dimecres (20.30 h) torna 
l'edició Deluxe, que ocupa un terrat 
o pati de la ciutat, enguany el del 
Museu, on actuaran la violinista 
Laura Urteaga i el guitarra Benjamin 
Aedo i, en acabat, RiTAS.

un duet format per Pep Velasco i 

Xavier Cartanyà que combina sons 

llatins, reggaeton i altres sons ur-

bans. Al maig d'aquest anys Figa 

Flawas ha tret el seu primer disc de 

reggaeton en català, amb el títol Jo-

ves tendres, dos anys després d'es-

trenar-se a xarxes i plataformes 

amb el single 100 graus. També 

van ser els encarregats de la cançó 

de captació de voluntariat per a les 

Decennals de Valls. 

La festa seguirà fins ben entrada 

la matinada de la mà de la dj Tra-

pella, guanyadora de la darrera 

edició del concurs de dj de Catalu-

nya d'Europa FM, i dj Badabronx 

–resident al Guateque Club del 

Clap de Mataró–.   M.E.
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Bona Festa Major,
Granollers!
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Després d'anys de restriccions i 

distàncies socials, tornen els enyo-

rats concerts a l'avinguda del Parc. 

L'escenari gran de la festa major 

acollirà enguany dues generacions 

d'artistes d'estils molt diferents.

f.t.m. lildami

Música a l’escenari gran  EL CANTANT DE TRAP DE TERRASSA I JURAT DEL XOU TELEVISIU 'EUFÒRIA' ESTÀ TRIOMFANT AMB EL SINGLE 'SUPERMERCAT'

Lildami i Fundación Tony Manero  
faran vibrar l'avinguda del Parc

LES NITS DE BALL  La Fundación Tony Manero farà moure el públic amb els ritmes funk i disco

LILDAMI

Lildami és l'egarenc Damià Ro-

dríguez, pioner del rap i trap en 

català, i cada cop més conegut grà-

cies a l'aparició televisiva com a 

jurat de la primera edició del reei-

xit xou de TV3 Eufòria. A més, és ja 

un artista conegut als escenaris de 

la ciutat, on es va estrenar el 2019 

a la sala Nau B1 amb èxit, que ha 

fet que també hagi estat convidat 

al Musik N Viu de l'any passat.

Lildami va començar les seves 

aparicions com a artista el 2014, 

i el 2017 –seleccionat a la final 

del concurs Sona 9– va començar 

a sentir-se a iCat FM una versió 

acústica del tema No et puc prome-

tre res. Ara, Lildami té cinc àlbums 

al mercat –Vintidos (2017), Uni-

versitat Dami (2017), 10 Vos Guard 

(2018), Flors mentre visqui (2019) 

i Viatge en espiral (2021)–, i una 

desena de senzills, com Supermer-

cat, una cançó que narra una his-

tòria d'amor amb pinzellades de 

pop electrònic, presentada aquest 

estiu i el clip de la qual té milers 

de visualitzacions, gràcies també a 

la intervenció d'alguns dels com-

panys d'Eufòria. Lildami ha treba-

llat també amb altres artistes, com 

ara Sr. Chen, qui ha aportat en el 

camp de la instrumentalització, i 

el vocalista Emotional Goku.

El rap de Jazzwoman
L'encarregada d'escalfar el públic 

de dijous, però, serà Jazzwoman, el 

nom artístic de la rapera valenci-

ana Carmen Aguado, que enguany 

ha publicat el seu segon disc, At-

lantis, en el qual també explora 

sonoritats pop i discodance, i en 

el qual Lildami hi ha col·laborat. 

Jazzwoman es presentava el 2020 

amb Maléfica, un disc publicat 

com el segon pel segell Propagan-

da pel fet, que barreja també gène-

res, en aquest cas, el rap i el trap, 

amb els ritmes llatins, i amb lletres 

de denúncia social. L'àlbum rebia 

l'any passat el premi Enderrock al 

millor disc de músiques urbanes.

La jove valenciana és membre 

D'una banda, la nit del dijous 

s'entregarà al trap i al hip-hop de la 

mà de Lildami i Jazzwoman, mentre 

que divendres, el funky serà el rei 

amb uns veterans de l'escena del 

país, la Fundación Tony Manero.

l Concert amb Jazzwoman, 
Lildami i dj Enka
Dia i hora: Dijous 25 (01 h)

l Concert de la Fundación 
Tony Manero i dj Miki Puig
Dia i hora: Divendres 26 (01 h)

l Concert amb Sixtus i 
La Loca Histeria
Dia i hora: Dissabte 27 (01 h)
Lloc: avinguda del Parc

també del col·lectiu Machete en 

Boca, i ha col·laborat amb forma-

cions com Zoo i Tremenda Jauría.

La discoteca com a temple
Quan fa dècades cantava "mi 

iglesia es la discoteca", la Fun-

dación Tony Manero ja feia tota 

una declaració d'intencions per 

sacralitzar la música disco i funky 

que li ha permès mantenir-se als 

escenaris des de 1996.

La formació, tot un referent, pre-

senta L'espectacle de comiat, tot i 

que ha estat girant tot l'any arreu 

del país. "Vam començar sent uns 

joves eixelebrats sense gairebé 

conèixer els acords que tocàvem, 

i ho deixem sent uns adults que 

han portat el seu amor pel disco 

fins a les últimes conseqüències 

i contradiccions", explicaven els 

seus components. La gira El último 

baile repassa tots els moments i 

etapes de la banda que ha evoluci-

onat des dels inicis amb el directe 

a la Sala Bikini de 1999 a l'àlbum 

Disco para adultos de 2020. Entre-

mig, el disc que els va fer saltar a la 

popularitat –Looking for la fiesta–, 

que va incloure la cançó Supersexy 

girl, que es va incloure en una cam-

panya publicitària.

I per cloure la vetllada, un cone-

gut de l'escena granollerina: Miki 

Puig en el seu vessant de dj.   m.e.

La Loca Histeria tancarà el 

dissabte amb Sixtus de teloner
La darrera vetllada d'escenari a 

l'avinguda del Parc, la de dissabte, 

comptarà amb les versions d'èxits 

ballables dels darrers 50 anys de 

la Loca Histeria, que també afegeix 

l'humor a l'espectacle. En el seu re-

pertori hi ha temes des de Rafaella 

Carrá a Katy Perry, passant per Vi-

llage People, Alaska, Gloria Gaynor, 

Blur i Culture Club, entre d'altres. 

Prèviament, l'escenari serà per a 

la formació osonenca Sixtus, que 

versiona al català grans peces del 

rock, l'ska, el reggae i el punk –la 

seva proposta innovadora els va 

fer merèixer una nominació als 

Premis ARC 2019–. El 2020, en ple 

confinament, va fer una cançó prò-

pia d'amor-odi dedicada a l'epide-

miòleg Oriol Mitjà.  

Concerts
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La gran Coral de l’Aigua

12€

Joan Sala Vila ha viscut més de 90 anys i aquesta vida la trasllada 

periòdicament als seus llibres i poemaris des d’on ens parla 

d’aspectes tan diversos com la cultura popular, la literatura, 

l’art i l’esport, sempre des d’un punt de vista on els valors innats 

a la persona són el més important.

La gran Coral de l’Aigua, prologat per Yannick Escobar Vila, nét de 

l’autor, consta de 50 poemes on Joan Sala s’endinsa en la natura, 

l’ésser humà i l’amor per traslladar-nos, amb els seus versos íntims 

i encertats, a moments quotidians de gran bellesa literària.

de Joan Sala

Si els lectors/es dels exemplars 
voleu compartir experiències 
amb mi, ho podeu fer a través 
del meu correu electrònic: 
jsalavila@hotmail.es

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

Consulta’ns i t’informarem sense compromís
admin@ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

El teu despatx d’advocats a Granollers 

Bones vacances i bona Festa Major!

Un equip de professionals en permanent 
formació per oferir-te el millor servei

COMPROMÍS I QUALITAT

www.ipdlegal.com
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El combat de glosa de Blancs d'Ar-

rel i el pique de grallers de Clave 

de Fro de Blaus són dues de les 

mostres de cultura popular més 

sonades de la festa, alhora que 

actes ja consolidats de les dues 

colles, en què la participació dels 

rivals també hi és assegurada. 

Dimarts (21.30 h), el combat 

de glosa recuperarà la plaça Pau 

Casals, l'emplaçament que va in-

capritx de grallesarxiu / x.s.

Música i tradició  CANÇÓ IMPROVISADA DE BLANCS I CONCURS I CONCERT AMB JULIVERT DE BLAUS

El combat de glosa i el pique 
de gralles, convertits en clàssics

ELS DARRERS GUANYADORS  Capritx de Gralles actuarà al piqueCANÇÓ IMPROVISADA  La concorreguda edició del combat de glosa

de cant improvisat, amb alguns 

dels millors glosadors dels països 

catalans, així com una mostra de 

participants locals, la qual cosa 

fa garantir unes lletres plenes de 

referències a la festa de Blancs i 

Blaus, a banda de l'enginy, l'hu-

mor i la picardia propis dels glo- 

sadors. Els millors versos, doncs, 

sobre les melodies de les corran-

des, les nyacres, els garrotins, les 

jotes i altres músiques de la cul-

tura popular dels Països Catalans.

Per participar-hi, cal inscriure's 

el mateix dimarts a partir de les 

18 h a la mateixa plaça.

El concurs de grallers
Capritx de Gralla serà la formació 

encarregada d'obrir també di-

marts (21 h), a la plaça de la Por-

xada, una nova edició del pique 

de grallers, com a guanyadors de 

la darrera edició, el 2019. Aquest 

grup de música tradicional que 

va néixer l'any 2017 al Vallès Ori-

ental, amb un repertori adreçat 

a diverses entitats de la cultura 

popular catalana. Alhora Capritx 

de Gralla vol fer de la gralla un 

instrument versàtil amb el qual 

poder tocar altres estils musicals 

sense deixar de banda la seva ar-

rel tradicional.

Després del concert, a les 22 

h, començarà el pique de gralles 

pròpiament dit, per decidir quina 

és la millor formació de les que 

tenen aquest instrument com a 

protagonista. Finalment (23.59 

h), el pique 2022 es clourà amb el 

concert de Julivert, una formació 

de música popular i de taverna, 

amb acordió diatònic i violí. S'hi 

podran escoltar peces en català, 

castellà, euskera, occità i italià, en 

les veus de Jordi Suñé, a la guitarra 

acústica; Gerard Torres, a l'acordió 

diatònic; Sergi Clofent, violí, i Da-

vid Morlà, baix elèctric.   m.eras

augurar abans de la pandèmia, 

després que, per motius d'afora-

ment l'any passat es traslladés 

al parc de Ponent. Que la colla 

blanca volgués mantenir aquesta 

activitat l'any passat, tot i les res-

triccions, fa palesar la importància 

d'aquest acte per a la colla. De fet, 

Granollers és la segona ciutat de 

Catalunya on se celebra amb molt 

d'èxit de participació la mostra 

Disco inferno i vinilada
Una de les festes més sonades i 

bailongues de Blancs arribarà di-

mecres (23.30 h): la Disco Infer-

no, amb el discjòquei P&P Sound, 

vell conegut de la sala 2046 i de la 

Revetlla dels Ignorats, així com al-

tres esdeveniment de la comarca.

D'altra banda, a la plaça de l'Es-

glésia, el grup Vinilada 22 RPM de 

Blaus organitza dimecres (23 h) no 

només la punxada de vinis retro per 

a nostàlgics del rock, pop, soul, reg-

gae i altres estils clàssics, sinó tam-

bé una ballada (21 h) amb Swing 

Tenes Band, un quintet que veu de 

la tradició de New Orleans. 

A les festes populars del país 

és ben habitual veure les pun-

taires fent puntes amb el coixí 

i els boixets, malgrat aquests 

teixits indroduïts a Catalunya a 

mitjans del segle XVII estan ara 

molt mecanitzats. Amb voluntat 

de preservar el que s'ha conver-

tit en tradició i en punt de tro-

bada, i perquè no falti a la festa 

major, el Col·lectiu L'Embolic i 

Blaus convoquen la ReTrobada 

de Puntaires, que tindrà lloc el 

darrer diumenge de festa major, 

de 10 a 12 h, a la Porxada. La 

colla recomana aquest acte tant 

a gent gran com a aficionats a 

aquest art textil, així com als 

joves supervivents que estiguin 

tornant de festa.

El Col·lectiu 

L'Embolic convida a 

veure les puntaires

MÉS TRADICIÓ

Dimecres (23 h), el Casino Club 

del Ritme començarà les activi-

tats diàries amb motiu de la fes-

ta major. L'arrencada, com ja és 

tradició, es farà a ritme de salsa. 

Posteriorment, dijous, serà el 

moment per ballar a ritme de 

country amb Marta Rubio i Edu 

Roldós. La gresca continuarà 

divendres amb el ball més tra-

dicional de les festes majors del 

país, el ball del fanalet amb Ma-

rian, i dissabte, amb la música 

dels 80, amb Jose Resina, dj del 

Sheila, i Mariano, dj de l'HH. El 

preu de les entrades és d'entre 

5 i 8 euros, i és gratuït per als 

socis del Casino. Diumenge (19 

h), el ball de festa major estarà 

amenitzat per David Swing.

El Casino convida de 

nou a ballar country, 

salsa, swing i disco

MÉS MÚSICA
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Els amants de The Beatles tenen 

una cita ineludible divendres (21 

h) al Teatre Auditori de Granollers 

(TAG). A través de les melodies 

de Love me do, Let it be, Come to-

gether, Strawberry fields forever i 

molts altres clàssics dels de Liver-

pool, el públic podrà traslladar-se 

a The Cavern i recuperar la beat-

lemania dels anys 60. Els respon-

sables d'aquest viatge en el temps 

seran els Abbey Road, un quartet 

català considerat com una de les 

millors bandes tribut de The Be-

atles del món per la seva fidelitat, 

no només per les veus i el so ori-

ginal, sinó també per recrear tota 

una estètica de pentinats i vestua-

ri que van popularitzar John, Paul, 

George i Ringo. Així, els seus con-

certs són un viatge al passat amb 

TAG

Més música UNA DE LES PROPOSTES DEL TEATRE AUDITORI PER A L'AGOST ÉS UN CONCERT PER RECORDAR LA MÍTICA BANDA DE LIVERPOOL

Arriba la 'beatlemania'

ABBEY ROAD  Imiten també l'estètica de The Beatles, a més del so

la banda que va revolucionar els 

fonaments de la música moderna, 

no només amb les cançons dels 60 

del grup britànic, sinó també tots 

els himnes que The Beatles van 

gravar fins al 1970 i que mai van 

arribar a tocar en directe.

Abbey Road està avalat també 

amb una àmplia trajectòria, de 

més de 30 anys sobre els escena-

ris i més de 2.000 concerts arreu 

del món –la revista Moho els con-

sidera la cinquena millor banda 

tribut del món i la primera de par-

la no anglesa de The Beatles–.

Ara els nostres Beatles són Jona-

than Gimeno com a Paul McCartney; 

Jordi Expósito com a John Lennon; 

Ferran Corbalán com a George Har-

rison i Carlos Moreno com a Ringo 

Star. El preu del concert-espectacle 

és de 18 euros –9 a la Zona B– i les 

entrades es poden comprar al web 

teatreauditorigranollers.cat.

Xou també amb projeccions
A partir del 2020 el grup ofereix 

un espectacle en format teatre 

molt especial en el qual combinen 

la tecnologia amb l’essència de 

The Beatles. Un xou de dues hores 

amb pantalla gran, amb tres ves-

tuaris diferents representant les 

Abbey Road, amb 30 anys de trajectòria, és considerada una 

de les millors bandes tribut de The Beatles, fidel al so i l'estètica

tres etapes dels Beatles, i acom-

panyat d’una exhibició de llum i 

projeccions que fan d’aquest un 

espectacle únic a Europa.

The Beatles es va crear el 1960 

i es va dissoldre una dècada des-

prés. Han estat el grup pop amb 

més èxits i vendes de discs de la 

història de la música contempo-

rània –més de 40 singles i àlbums 

van arribar al número 1 de ven-

dres al Regne Unit–, així com un 

dels que més impacte cultural han 

tingut a la segona meitat del segle 

XX. A Barcelona només se'ls va 

poder veure un cop, el 2 de juliol 

de 1965. Ara els fans, si es deixen 

portar, els podran retrobar. M.E.

Francesc Tarafa, 24 bxs . 08402 Granollers

T. 93 015 50 06 . info@velayosadvocats.com

TROBEM SOLUCIONS”TROBEM SOLUCIONS”

Família . Herències . Contractes . Segona oportunitat 

Tancament d’empreses . Societari . Laboral i penal

“Directes al problema. Després de la festa major, el Teatre Auditori de Granollers (TAG) prepara

ja el proper curs, amb un inici de temporada de luxe, gràcies a l'actuació 

de la mítica companyia israeliana amb més 26 anys d'història i més de

800 artistes d'arreu del planeta. Hi presentarà un impressionant muntatge 

de dansa, percussió i sons electrònics que posa ritme a l'electricitat. 

Mayumana va haver de cancel·lar l'actuació prevista per a la temporada

anterior, però finalment arribarà al Teatre Auditori el dissabte 24 de

setembre en doble funció, a les 18 i a les 21 h.

Inici de curs amb Mayumana

L'espectacle compta també 

amb canvis de vestuari, 

una exhibició de llums i una

gran pantalla per projectar
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ESPECIALISTES EN BAIXA VISIÓ · DES DE 1950

93 879 24 07 Plaça de la Porxada, 9
Granollers

www.opticarius.com

PER UNES FESTES LLIURES DE MASCLISME 
O NO SERÀ!
TOTES
SERÀ DE
MAJOR
LA FESTA

Quim Masferrer cada cop serà 

menys foraster a Granollers, on 

torna per festa major, aquest cop 

sota el sostre del Teatre Auditori –

divendres a les 20 h–. Un cop fina-

litzada la temporada del progra-

ma televisiu El foraster, el popular 

actor i presentador torna a fer les 

maletes i aquest cop es passeja 

amb el seu monòleg Bona gent.

Durant anys, dècades, segles, 

hem aplaudit actors, actrius, dra-

matúrgies, escenografies, direc-

tors... però Masferrer creu que s'ha 

oblidat una peça clau del teatre: el 

públic. Per això, planteja aquest 

muntatge com un volgut home-

natge a l'audiència. Un xou de més 

d'una hora d'improvisació sense 

guió, únic i impossible de repetir, 

perquè el públic n'és el protago-

nista i aquest és diferent cada nit. 

Bona gent destil·la els mateixos 

ingredients que el programa tele-

visiu en el qual s'inspira: humor, 

sensibilitat, picardia i empatia 

vers la gent. Sense superioritat. 

Perquè Quim Masferrer no se'n 

riu de la gent, sinó amb la gent.

Un espectacle "únic"
Sobre el seu xou Bona Gent, Mas-

ferrer el defineix com "un es-
pectacle únic". El feliuenc posa 

un exemple de l'essència del seu 

espectacle: "Fa uns dies vaig 
descobrir una parella que ve-
nia al xou per vuitè cop i van 
dir que cada cop que venien 
era diferent". L'artista reconeix 

TAG

Arts escèniques QUIM MASFERRER TORNA A LA FESTA MAJOR GRANOLLERINA PER REVISAR EL SEU ESPECTACLE DE MÉS ÈXIT AL TAG

El foraster es retroba amb la "bona gent"

QUIM MASFERRER  Porta 'Bona gent' al TAG, teatre i humor a parts iguals

que ell mateix se sorprèn dalt de 

l'escenari: "A tots els passis han 
passat coses sorprenents". Mas-

ferrer creu que el seu espectacle 

és diferent perquè consisteix a

"fer teatre des del públic cap a 
l'escenari i no a la inversa com 
és habitualment".

El foraster va començar visitant 

pobles de menys 1.000 habitants, 

però amb el pas del temps, el selva-

tà reconeix que ha descobert que 

"d'històries n'hi ha a tot arreu". 

L'artista està actualment de gira 

amb Bona Gent, una situació que 

tenia ganes de tornar a viure des-

prés de la pandèmia: "És merave-
llós poder recuperar la cultura i 
els teatres plens. Sense el públic 
és impossible fer cultura". Tam-

bé afirma que li agradaria "conti-
nuar fent Bona Gent mentre faci 
altres projectes de televisió o te-
atre", i apunta que la gent gaudeix 

dels espectacles igual que ell, que 

L'actor repeteix a la festa major, però assegura que cada xou
és diferent i que "a tots els passis passen coses sorprenents"

també s'ho passa "molt bé", ad-

met. Les entrades per al monòleg 

de Quim Masferrer al TAG es poden 

comprar anticipadament a escena-

gran.cat. SERGI CASANOVAS

La companyia Anna Confetti fa més de 

30 anys que provoca somriures i rialles 

amb els seus espectacles còmics i poè-

tics per a tots els públics, expressant-se 

amb el llenguatge del circ, la música i el 

clown. Divendres 26 serà al parc Torras 

Villà (20 h), on portarà l'espectacle A la 

fresca. En aquesta peça de teatre còmic 

de carrer, visual i itinerant, inspirada en 

situacions quotidianes, tres personat-

ges i una cadira gegant surten a pren-

dre la fresca creant un univers de situ-

acions surrealistes, extremes i hilarants.

Prendre la 
fresca en una 
cadira gegant

CIA. CONFETTI

Humor ESPECTACLE FAMILIAR DE LA COMPANYIA ANNA CONFETTI
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Amb plaques solars reduir 
més del 50% la factura 
de la llum és possible

Et gestionem tota 
la paperassa

T’oferim 25 anys 
de garantia

Et tramitem la 
bonificació de l’IBI

Contacta’ns al 935 956 519 o 
omple el formulari de la nostra web 
per sol·licitar el teu estudi gratuït.

solideo.cat
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La de festa major 

és una actuació 

assenyalada amb 

vermell en el ca-

lendari dels Xics 

de Granollers, tot i 

que s'esdevé en un moment par-

ticular, després de les vacances i, 

per tant, d'un període d'aturada 

sense assajos. Per aquest motiu 

cal recuperar el pols ràpidament 

"i passar de zero a 100 en una 
setmaneta i mitja", assegura la 

cap de colla, Anna Fradera.

En qualsevol cas l'esforç s'ho 

val, perquè és una diada molt es-

pecial i, com diu Fradera, "Grano-
llers i la Porxada es mereixen 
els millors castells possibles, 
que serà el que anem a buscar. 
És a dir, castells de la gamma 
alta de 7. El repte, pel volum de 
gent que necessitem a la pinya, 
seria un 7 de 7 i la festa major és 
el trampolí de sortida per anar 
a buscar castells superiors, com 
per exemple un 4 de 8 o una tor-
re de 7, reptes que tenim ganes 
d'atacar aquest any".

La diada de diumenge a la plaça 

de la Porxada tindrà dues colles 

amigues com a convidades, els 

Castellers de Sabadell –que aquest 

any han recuperat la categoria de 

colla de 8– i els Marrecs de Salt. 

En paraules de Fradera, "són 
colles amb les quals hem tin-
gut el plaer d'actuar molts cops 
i que estan fent una bona re-
presa després de la pandèmia. 
La germanor que hi ha entre 
nosaltres és molt bona, i penso 
que el clima que es podrà viure 

ARXIU

ARXIU / T.T.

Cultura popular  ELS XICS CONVIDARAN A LA DIADA DE DIUMENGE ELS CASTELLERS DE SABADELL I ELS MARRECS DE SALT

"La Porxada es mereix 
castells de gamma alta"

a plaça ens portarà a viure una 
gran jornada castellera". L'ac-

tuació anirà seguida d'un dinar 

obert a castellers i a tota la ciutat 

i un concert i festa a càrrec de la 

Portàtil FM a la plaça del Tint.

Un calendari atapeït
Els grana tornaran a l'activitat el 

19 d'agost, amb un assaig a la Por-

xada, fora del programa de la festa. 

L'endemà, dissabte, actuaran a la 

festa major de Vilanova del Vallès i 

ja empalmaran amb la setmana de 

la festa grossa granollerina. En lloc 

de fer dos assajos en faran tres, que 

acostumen a ser "especials i dife-
rents perquè donen visibilitat a 
la colla", com el de divendres a la 

plaça de l'Església, abans de l'esti-

rada de corda i fora del seu entorn 

Els castells

 Taller de castells
Dia i hora: Dissabte 20 (11 h)
Lloc: plaça Maluquer i Salvador

Assaig especial
Dia i hora: Dilluns 22 i dimarts 23 
(20.25 h)
Lloc: La Troca. Roca Umbert

 Ball de Capgrossos
i ball de Giravoltes
Dia i hora: Dijous 26 (20 h)
Lloc: plaça de la Porxada

Assaig a la fresca
Dia i hora: Divendres 26 (17 h)
Lloc: plaça de l'Església

Diada castellera
Dia i hora: Diumenge 28 (12.15 h)
Lloc: plaça de la Porxada

Dinar per reuperar forces
Dia i hora: Diumenge 28 (14.30 h)
 Concert i festa amb 
La Portàtil FM
Dia i hora: Diumenge 28 (16 h)
Lloc: plaça del Tint. Roca Umbert

La Portàtil FM farà ballar els de grana

Se'n parlava per l'Ascensió, però finalment no va ser. Ara sí, per la
diada castellera de festa major els Xics han convidat La Portàtil FM, qui
s'encarregarà, havent dinat, de fer ballar els de grana i tothom qui s'hi 
vulgui afegir. La Portàtil FM són Clara Ayats al violí, Marcel Marimon a la 
guitarra i Francesc Marimon a l'acordió diatònic. Aquest trio de música 
d'arrel es caracteritza per la seva versatilitat, amb música des de la més 
tradicional al pop rock del darrer mig segle –des de Toc de festa a Cindy 
Lauper–. Si més no, així ho demostraven amb el disc Tres com si res, 
editat el 2019 i que va marcar un canvi de registre d'aquesta formació 
veterana, que va iniciar-se als escenaris el 1989.

habitual a Roca Umbert. Són un bon 

aparador per donar-se a conèixer 

i, en el millor dels casos, despertar 

noves aficions, com també ho serà 

el taller de castells del dissabte 20. 

"En anys anteriors anava molt di-
rigit a difondre el fet casteller en-
tre la canalla, i aquest any l'hem 
plantejat més obert a tot tipus de 
gent, perquè després de la pan-
dèmia no hem pogut fer el rodat-
ge natural que hi hauria d'haver 
hagut", explica la cap de colla.

Els Xics també trauran la camisa 

dimarts, durant la cercavila infan-

til, i dijous, per la cercavila d'inici, 

que inclou un dels grans moments 

de la festa granollerina: l'entrada a 

plaça i el pilar caminat que creua 

la Porxada fins al balcó de l'Ajunta-

ment, "un instant molt màgic per 
a nosaltres", confessa Fradera.

La celebració del 30è aniver-

sari de la colla es tancarà el 6 de 

novembre, quan els Xics tornin a 

actuar a la Porxada –amb els Mi-

nyons de Terrassa, els Castellers 

de Berga i els Castellers de Sant 

Cugat–, en el marc de la setmana 

de la seva diada. CARLES RIOBÓ

 De cara als col·leccionistes, 

aquest any la botiga de festa major 

disposarà d'unes tote bags de Xics 

que reprodueixen el pilar del mural 

del carrer de Santa Apol·lònia. Se 

suma a la samarreta commemorativa 

del 30è aniversari que ja

es va dissenyar l'any passat.

Castellers de Sabadell –que aquest 

any han recuperat la categoria de 

colla de 8– i els Marrecs de Salt. 

colles amb les quals hem tin-
gut el plaer d'actuar molts cops 
i que estan fent una bona re-
presa després de la pandèmia. 
La germanor que hi ha entre 
nosaltres és molt bona, i penso 
que el clima que es podrà viure 

Bosses del pilar del mural

DE NOU A PLAÇA  Xics treballa per alçar un 7 de 7 i recuperar castells de 8
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Si ets d’aquelles persones que no els agrada passar desapercebudes, estàs de sort perquè arriba l’edició especial Hyundai i30 N Line 

30è Aniversari.

Amb aquest nou model podràs gaudir de tota l’esportivitat inspirada en els cotxes N de Hyundai per un preu increïble. Aquesta exclusiva 

sèrie especial inclou un disseny exterior N Line, amb frontal i darrere esportius, llantes exclusives de 17”, interior N Line amb seients de 

tela amb costures de color vermell, volant esportiu i molts detalls més inspirats en el món de la competició.

Fes-te veure amb el Hyundai i30 N Line 30è Aniversari.
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Cultura popular CORREFOCS AMB SORPRESES A L'ENTORN DE LA PORXADA, QUE TAMBÉ ACOLLIRÀ ELS VERSOTS

Diables celebra 30 anys de 
la colla jove i 25 de la infantil
Els Diables de Granollers no s'hi 

posen per poc. Aquesta festa ma-

jor no celebren un aniversari, sinó 

dos: el 30è de la colla jove i el 25è 

de la colla infantil. Totes dues en-

cendran els seus respectius corre-

focs a la plaça de la Porxada, dime-

cres i dijous, amb algun final més 

lluït o alguna sorpresa.

Però com sempre que hi ha efe-

mèrides assenyalades, Diables or-

ganitza carretillades commemora-

tives. La de la Colla Infantil tindrà 

lloc dilluns a la plaça de Can Tru-

llàs, i la de la Colla Jove, dimecres 

al carrer Anselm Clavé.

Si bé els correfocs són especta-

cles participatius, les carretillades 

són mostres de pirotècnia estàti-

ques que tenen un caràcter més de 

lluïment dels efectes, de les figures i 

de la manera de ballar. Com explica 

el president de l'entitat, Francesc 

Guixer, "nosaltres cremem d'una 

manera molt tradicional, sem-

pre forca amunt, quan la carreti-

lla està encesa ha d'estar amunt. 

Altres colles fan variacions o bé 

tenen maneres més innovadores 

i abaixen forques. Això a Grano-

recorreguts, i molt especialment 

als Versots de dijous, que aquest 

any recuperen l'emplaçament de 

la pedra de l'Encant de la Porxa-

da, després d'una colla d'anys 

fent-se a la plaça de Can Trullàs. 

Com es va advertir amb bon hu-

mor durant l'acte de presentació 

de la festa, "d'aquesta manera 

els Versots se sentiran millor 

des de la sala de plens". Com ja 

és tradició, tancaran la festa diu-

menge 28 amb la Traca dels 1.000 

metres, instal·lada entre el carrer 

Joan Prim i la plaça de la Corona.

Moment dolç
Ara com ara Diables de Granollers 

compta entre 200 i 250 socis. Tot 

i que l'aturada pandèmica ha tras-

balsat una mica la dinàmica de les 

colles –"molta gent ha estat dos 

anys a la colla jove sense poder 

fer gairebé res i, per edat, ha 

passat amb 18 anys a la colla 

gran sense tenir bagatge", detalla 

Francesc Guixer–, les seccions in-

fantil i jove viuen un moment molt 

dolç. "Totes dues tiren de sobres, 

no parem de rebre correus per 

entrar i tenim llista d'espera 

perquè no podem absorbir a tot-

hom. No ens podem queixar, te-

nim molta sort", explica el presi-

dent. El 2022 està resultant un 

any molt intens, perquè tothom té 

moltes ganes de fer activitats per 

recuperar el temps perdut.  

CORREFOCS  Els Diables estrenaran casaques noves 

llers seria un perill perquè, per 

sort, tenim uns correfocs molt 

massius i podria ser arriscat".

Les carretillades encara tindran 

més significació pel fet que en 

aquesta ocasió els acompanyaran 

els antics caps de colla, des dels 

inicis i fins avui.

La Colla Jove, a més, també pro-

tagonitzarà una proposta nova que 

creuen que a la ciutat no s'ha fet 

mai, les Matinades de Foc, una des-

pertada que tindrà lloc divendres a 

les 8 del matí, anunciant l'inici dels 

dies grans de festa major amb els 

espetecs de les carretilles i el so 

tradicional dels tabals. La comitiva 

despertarà tots els veïns dels car-

rers i places del centre.

Com a entitat de cultura po-

pular i tradicional, els Diables 

apareixeran –estrenant casaques 

noves– a la cercavila d'inici i a la 

cercavila del pregó; als dos corre-

focs de la Colla Gran de divendres 

i dissabte, sense variacions en els 

El foc
l Xops!
Dia i hora: dissabte 20 (12 h)
Lloc: pl. Perpinyà
l Carretillada del 25è 
aniversari de la colla infantil
Dia i hora: dilluns 22 (21.30 h)
Lloc: pl. de Can Trullàs
l Correfoc infantil
Dia i hora: dimecres 24 (21.30 h)
Per a menors de 14 anys
Lloc: pl. de la Porxada
Ball del Drac Petit
Dia i hora: dimecres 24 (22 h)
lloc: pl. de la Porxada
l Carretillada del 30è  
aniversari de la colla jove
Dia i hora: dimecres 24 (23.30 h)
Lloc: c. Anselm Clavé
l Correfoc de la colla jove
Dia i hora: dijous 25 (21.30 h)
Els menors de 18 anys han 
d'anar acompanyats d'un adult
Lloc: pl. de la Porxada
l Ball del Drac Petit
Dia i hora: dijous 25 (22 h)
lloc: pl. de la Porxada
l Versots
Dia i hora: dijous 25 (24 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Matinades de foc
Dia i hora: divendres 26 (8 h)
Lloc: carrers i places del centre
l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: divendres 26 (21 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Ball del Drac
Dia i hora: divendres 26 (22 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Correfoc de la colla gran
Dia i hora: dissabte 27 (21 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l Ball del Drac de Granollers
Dia i hora: dissabte 27 (22 h)
Lloc: pl. de la Porxada
l La traca dels 1.000 metres
Dia i hora: diumenge 28 (21.30 h)
Lloc: c. Anselm ClavéEl Drac de Granollers, també d'aniversari

El mes de maig la colla del Drac de Granollers 

presentava a Roca Umbert el calendari d'activi-

tats per festejar els 30 anys (+2) de la bèstia de 

foc més emblemàtica de la ciutat. L'emergència 

sanitària va congelar la celebració quan tocava 

i aquest 2022 és el moment de donar-ho tot.

Lògicament, la festa major és el 

marc idoni per fer lluir de la millor 

manera i amb la màxima in-

tensitat aquestes tres dè-

cades de foc, per bé que 

cal no oblidar que la colla 

també dona vida a altres 

criatures del bestiari local.

Amb el programa a la mà, la 

primera activitat serà Xops!, 

dissabte al migdia, una agraï-

da remullada amb la Granota 

de Can Bassa i el Basser que 

començarà a la plaça de la Corona i 

arribarà fins a la plaça Perpinyà. 

Dimarts la colla formarà part de la cerca-

vila infantil; dimecres ja cremaran, tancant 

el correfoc infantil amb el Ball del Drac Petit 

de Granollers a la plaça de la Porxada; dijous 

faran el mateix amb el correfoc del 30è ani-

versari de la colla jove dels Diables 

de Granollers i unes hores abans 

hauran nodrit la llarga comiti-

va de la cercavila d'inici.

El Drac de Granollers, per la seva banda, 

clourà els dos correfocs d'adults, el de diven-

dres i de dissabte. Com explica el cap de colla, 

Ferran Gontan, "aquest any hi haurà un ele-

ment especial, el tras-

pàs del foc, al qual 

li volem donar més 

importància. El Bailo els dona al foc als Di-

ables i aquests quan acaben ens el traspas-

sen a nosaltres. En aquest moment farem 

un toc musical nou, amb un cerimonial més 

solemne".

També per afegir-se a la celebració dels 

90 anys de l'Esbart Dansaire, els 

convidaran a participar al Ball 

de Patums i que un dels seus 

components sigui qui l'encen-

gui. També se'ls podrà veure, 

en qualitat de convidats a la ce-

lebració del 35è aniversari de la 

Guita de Blaus i en algun acte 

d'aigua del Basser.

Així doncs, la litúrgia 

de la festa major 

encara guanya 

més cos en un 

any en què tant 

la colla adulta com 

l'infantil estrenen 

casaques, que ja es-

taven força desgastades després de tres 

anys d'una pluja de pólvora i espurnes de 

foc. El públic, per la seva banda, podrà lluir 

una nova línia de marxandatge de la Granota, 

amb samarretes i bosses que creuen que agra-

daran molt. 

n Durant tota la festa la colla convo-
ca El joc del Drac, una nova i misteriosa 
juguesca de la qual no es volen donar 
gaires pistes. Sembla que serà una prova 
per equips -amb premi inclòs- en què 
caldrà localitzar i fotografiar animals 
per la ciutat, com una mena de versió 
domèstica del joc dels Pokémon. Tota la 
mecànica es podrà trobar oportunament 
al web de la colla, dracdegranollers.cat.

El joc s’afegeix a la tercera edició del 
#fotodrac2022, el concurs de fotografia 
a Instagram que consisteix a capturar 
en imatges les bèsties de la colla: el Drac 
de Granollers, el Drac petit i la Granota 
de Can Bassa. L’objectiu és fomentar la 
fotografia del bestiari de foc. La convo-
catòria es va obrir al maig i durarà fins a 
l’octubre, quan un jurat integrat pels pro-
fessionals Arian Botey, Jordi Ribó i Toni 
Torrillas proclamaran al guanyador. Tam-
bé hi haurà dos premis més, el de votació 
popular i el que triïn els patrocinadors: 
Comas impressió, Anònims i Palo Santo.

VERSIÓ DOMÈSTICA 
DEL JOC DE POKÉMON
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david lecegui / p.m.

La pirotècnia LA FIRMA VALENCIANA TORNA A GUANYAR EL TROFEU QUE ATORGA L'AJUNTAMENT AL CONCURS DE TARRAGONA Proposta educativa

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

Dia i hora: Divendres 26,
dissabte 27 i diumenge 28 (12 h)
Lloc: Plaça de la Porxada

l Castell de focs d’artifici
Dia i hora: Diumenge 28 (22.30 h)
Lloc: Parc Firal

El foc

Una vella coneguda, la Pirotecnia 
del Mediterráneo, es retrobarà 
amb els granollerins per garantir 
les tradicionals tronades de migdia 
i l'espectacular castell de focs del 
darrer diumenge de la festa.

La Pirotecnia del Mediterráneo 
es va adjudicar al juliol la 30a edi-
ció del Concurs Internacional de 
Focs Artificials Ciutat de Tarrago-
na, amb 1.648 punts –de manera 
que s'encarregarà tmbé dels focs 
durant les Festes de Santa Tecla–, 
així com del Premi Especial Festa 
Major de Granollers-Trofeu Blancs 
i Blaus i l'adjudicació del castell de 
focs de la festa granollerina per va-
lor de 21.780 euros.

El jurat, format per 12 membres 
de diferents disciplines, va donar a 
conèixer el veredicte en un acte al 
pati de Jaume I de l'Ajuntament de 
Tarragona. El concurs es va poder 
tornar a celebrar després de dos 
anys d'aturada per la pandèmia. 
De fet, a la darrera edició de 2019, 
Pirotecnia del Mediterráneo també 

fins a 16 criteris com, entre d'altres, 
l'ocupació de l'espai aeri, la inten-
sitat, la brillantor, la durada dels 
colors, la varietat cromàtica, el dis-
seny i la perfecció de les formes, a 
més de la diversitat d'efectes, el rit-
me i l'acceptació per part del públic.

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

jecte de manera original i exclu-

siva per als nostres clients".
A banda del reconeixement a 

Tarragona, la firma va rebre l'any 
el 2018 el primer Premi del 21è 
Festival de Focs Artificials d'El 
Ejido i del Concurs de Mascletaes 
Nocturnes de Burjassot.  

A MIDA  La firma pirotècnica assegura que adapta l'espectacle a cada ciutat

va ser la guanyadora del premi gra-
nollerí –i així, fins a 15 vegades–.

El segon premi va ser per la fran-
cesa Mille et Une Étoiles, amb 1.298 
punts, i el tercer i quart classificats 
van ser la Pirotècnia Gironina, de 
Pedralba (València), amb 1.167 
punts, i la Pirotècnia Zarzoso, d'Al-
tura (Castelló), amb 1.116,5 punts.

El jurat encarregat de puntuar 

les pirotècnies a concurs estava 
presidit pel conseller de Serveis 
Generals i Govern Obert, Jordi For-
tuny, i integrat per 12 membres de 
diversos àmbits: pirotècnia i grups 
de foc, departaments de cultura de 
diferents ajuntaments, periodisme, 
disseny gràfic i món veïnal han estat 
presents en el jurat. Per determinar 
el guanyador, el jurat té en compte 

Els menors de 12 anys que par-
ticipin en activitats familiars de 
Blancs i Blaus podran aconseguir 
segells en el Passaport d'Estiu Edu-
nauta, una iniciativa educativa –de 
la Fundació Jaume Bofill i la Coope-
rativa +Educació– que pretén con-
nectar els infants amb la ciutat tot 
aprenent en les activitats que s'hi 
fan i adquirint superpoder a través 
de l'aventura cultural i de lleure. 
El passaport es pot descarregar a 
granollers.cat/passaportedunauta. 
Després d'explorar les activitats 
familiars de la festa major i acon-
seguir els segells, la tornada a l'es-
cola serà plena de superpoders 
invisibles per compartir a classe, 
com el sac d'habilitats, el joc de 
taula perfecte, els oficis, etc.  

Participant a actes 

de Blancs i Blaus 

es podrà segellar el 

passaport Edunauta
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Tothom recorda 
que l'any passat 
els gegants no van 
ballar a la Porxa-
da durant la ceri-
mònia del Pregó, 
el dijous de festa 

major. En canvi, sí que ho van fer 
a l'aparcament de Roca Umbert, 
dalt d'un escenari, amb el públic 
assegut i aforament reduït. Una 
proposta alternativa que va gene-
rar cert malestar i que, a més, no 
va incloure l'emblemàtic Ball de 
Giravoltes.

Els Amics dels Gegants i Cap-
grossos de Granollers van creure 
que aquest cúmul de circums-
tàncies desfavorables restaven 
solemnitat al que consideren un 
dels actes més representatius de 
la festa granollerina. Per a Arnau 
Torrillas, membre de la junta, "és 
un moment màgic, de pell de 
gallina. El ball és molt senzill, 

amb quatre 
voltes i 
quatre in-
tercanvis, 
però és la 
unió per-
fecta entre 

la tradició 

ARXIU

Cultura popular  AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS CONVIDEN ELS GEGANTS DE SANTA COLOMA

Torna el ball de Giravoltes

"es compleixen totes les 
condicions i és el lloc 

on toca fer-ho". 

La Convidada
Dissabte es farà la 
rebuda a la colla 
convidada, en-
guany els gegants 
vells de Santa Co-
loma de Grame-
net, amb dues 

de la festa, que són els gegants, 
i tota aquesta part moderna de 
tombar-los i col·locar-los els 
mocadors de Blancs i Blaus. És 
una fotografia de què significa 
la festa major a Granollers".

Enguany la colla es treu l'espi-
na, restituint tot el protagonisme 
a aquestes dues parelles d'alçada. 
"Fa dos anys que estem pràc-
ticament parats. La primera 
presa de contacte amb els car-
rers i places va ser al maig, du-
rant l'Ascensió, de manera que 
hi ha moltes ganes de fer una 
festa normal", confessa Torrillas.

Així doncs, dimecres els quatre 
gegants aniran a buscar els rams 
que les gegantes lluiran durant tota 
la setmana –en una col·laboració 
de la floristeria les Flors, al carrer 
de Corró– i 
arribaran a 
la plaça de 
la Porxada. 
L'endemà, 
dijous, ba-
llaran a 
plaça, inclo-
ent-hi el Ball 
de Giravol-
tes. Per 
Torrillas, 

Els gegants

Va de rams
Dia i hora: Dimecres 24 (19.30 h)
Lloc: cantonada de la Fonda 
Europa
Recorregut: c. Sant Roc, pl. Oli, c. 
Santa Elisabet, pl. Sant Francesc, 
c. Travesseres, pl. Caserna, 
c. Santa Anna, Sant Roc i Porxada

Arribada dels gegants
de la ciutat a l’Ajuntament
Dia i hora: Dimecres 24 (21 h)
Lloc: plaça de la Porxada

 Ball de Capgrossos
i ball de Giravoltes
Dia i hora: Dijous 26 (20 h)
Lloc: plaça de la Porxada

 La Convidada. Rebuda 
dels gegants vells de Santa 
Coloma
Dia i hora: Dissabte 27 (12.15 h)
Lloc: plaça de la Porxada

 Cercavila de gegants
Dia i hora: Dissabte 27 (17.30 h)
Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 
Príncep de Viana, pl. Corona, c. 
Anselm Clavé, Sant Roc i Porxada

Mostra de balls
Dia i hora: Dissabte 27 (19 h)

Lloc: plaça de la Porxada

L'adeu als vestits dels Gegants Vells

Una part dels pensaments de la colla es troben en l'edició de l'any vinent, 
que serà la del 60è aniversari del Cosme i la Damiana. "Si tot va bé i els 

plans es compleixen, aquesta festa serà la darrera en la qual portaran els 

vestits que llueixen ara, que ja tenen 19 anys", apunta Torrillas. Els nous 
dissenys duen la signatura del figurinista barceloní Pau Fernández -també 
autor del vestuari de l'Esteve i la Plàcida, el 2018- i ja estan enllestits, 
només falta posar-se a cosir. "Serà un vestuari molt més ric, més guarnit, 

més elaborat i més contextualitzat amb l'època que representen", explica 
Torrillas. Un cop superada la febrada de la festa major, l'1 d'octubre la colla 
celebrarà la tradicional diada de Sants Metges, que marca el final de la 
temporada fins al maig de l'any vinent, quan els gegants tornen a sortir al 
carrer coincidint amb l'Ascensió.

dels actes més representatius de 
la festa granollerina. Per a Arnau 
Torrillas, membre de la junta, "és 
un moment màgic, de pell de 
gallina. El ball és molt senzill, 

amb quatre 
voltes i 
quatre in-
tercanvis, 
però és la 
unió per-
fecta entre 

la tradició 

"es compleixen totes les 
condicions i és el lloc 

on toca fer-ho"

Dissabte es farà la 
rebuda a la colla 
convidada, en-
guany els gegants 
vells de Santa Co-
loma de Grame-
net, amb dues 

de la floristeria les Flors, al carrer 
de Corró– i 
arribaran a 
la plaça de 
la Porxada. 
L'endemà, 
dijous, ba-
llaran a 
plaça, inclo-
ent-hi el Ball 
de Giravol-
tes. Per 
Torrillas, 

Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

cercaviles, una de matí i una altra 
de tarda, que tindran el punt d'inici i 
final a la Porxada i culminaran amb 
una mostra de balls i el comiat.

És dona la circumstància que la 
visita és força excepcional, perquè 
aquesta parella del Barcelonès no-
més ha sortit de la vila tres vegades 
els darrers 30 anys. "És una visita 
que ens fa molta il·lusió, és molt 
extraordinària. A més, són uns 
gegants molt macos, que van es-
trenar vestuari l'any passat. Que 
una colla com la de Santa Coloma 
vulgui venir a Granollers és tot 
un honor". CARLES RIOBÓ

La samarreta
 Els col·leccionistes de tot allò 
relacionat amb el món dels gegants 
continuaran trobant les conegudes 
figures de goma a la botiga de festa 
major. Com a novetat, 
s’incorpora una 
samarreta que 
mostra les imatges 
de l'Esteve i la 
Plàcida al pit. És 
de color negre i 
estarà disponible 
en totes les talles.
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Entre les entitats que cada any te-

nen un espai reservat al programa 

de festa major hi ha l'Esbart Dan-

saire, una agrupació històrica de la 

ciutat que enguany celebra el 90è 

aniversari. Com ja és tradició, l'Es-

bart portarà a la Porxada el ball de 

donzelles, una dansa per parelles 

originària del segle XVI, tot i que 

la versió actual parteix d'una mú-

sica arranjada pel mestre Josep M. 

Ruera el 1976. La ballada serà diu-

menge 28 a les 17.30 h, just abans 

del seguici dels rajolers cap al Pa-

lau d'Esports. Per preparar aques-

ta ballada, es farà un assaig obert 

del ball de donzelles per recordar 

els passos i la tonada d'aquesta 

dansa tradicional, i així poder gau-

dir més i millor durant la ballada 

de diumenge davant desenes d'es-

pectadors. "És una dansa de no-
més sis minuts, molt senzilla, 
de manera que la pot aprendre 
tothom amb només un assaig 
previ", explica el president de 

l'Esbart, Pepus Costa. "Sobretot 

–afegeix–, és una dansa partici-
pativa i festiva, amb molta con-
notació popular". Aquest assaig, 

obert a tothom, serà dimecres a les 

18.30 h, també a la Porxada.

Totes dues activitats són un 

aparador de l'activitat de l'Es-

bart, que durant l'any també té 

unes quantes cites ineludibles. 

Fa poques setmanes va actuar a 

la Lluïda de Palou, i anteriorment 

ho va fer per l'Ascensió i al març 

per l'Esbartíada, la diada de la co-

lla granollerina. Al setembre, el 

cos de ball, amb uns 25 balladors, 

arxiu

El ball de donzelles, una 
dansa local d'arrel tradicional

BALL A PLAÇA  La ballada serà diumenge, just abans del seguici dels rajolers 

Danses COM JA ÉS TRADICIÓ, TOTHOM QUI VULGUI POT AFEGIR-SE A BALLAR-LA DIUMENGE

El ball de bastons és una dansa 
popular, molt estesa als Països Ca-
talans i en altres indrets de la Me-
diterrània, caracteritzada pel repic 
de bastons al ritme de la música. És 
una dansa molt present en multitud 
de celebracions i festes, i presenta 
una gran varietat d'indumentàries, 
coreografies i músiques, així com 
tota mena d'acompanyaments mu-
sicals. A Granollers, des del 1994, hi 
ha les Bastoneres Blaves, un grup 
que durant molts anys ha estat for-
mat exclusivament per noies, una 
peculiaritat que costa de trobar en 
altres colles bastoneres del país.  
Vinculades a Blaus, les bastoneres 
tenen actualment un grup d'adultes, 
amb unes 25 balladores, i un grup 
infantil, amb unes 30 nenes i tam-
bé algun nen que ballen només per 
festa major. Tots dos, a més, tenen el 
suport de mitja dotzena de músics.

Tot i que el grup gran té l'origen 
en el marc de la festa major, es 
manté actiu tot l'any, amb assajos 
setmanals a La Troca i amb sorti-
des en altres ballades. "Cada any 

participem en la Trobada Nacional 

de Ball de Bastons de Catalunya, 

en la trobada de colles dels dos 

vallesos –cada any en un poble di-

ferent– i en festes majors i altres 

esdeveniments de cultura popu-

lar", diu Mar Martínez, integrant del 
grup des de fa 26 anys. "Hem ac-

tuat al Camp Nou, a la Festa dels 

Súpers o en festes de la Catalunya 

Nord", explica. Amb tot, les balla-
des més importants sempre són les 
de festa major. Dissabte 27 (18 h), 
a la Porxada, tindrà lloc l'exhibició 
d'enguany, on també participarà la 
colla de Caldes i potser alguna al-
tra, pendent de confirmar. Una hora 
abans, faran un recorregut pels 
carrers Anselm Clavé i Sant Roc fins 
acabar a la Porxada. El grup gran 
també ballarà en la cercavila de llu-
ïment de diumenge 21, i l'infantil, en 
la cercavila de dimarts 23.

Les Bastoneres Blaves desta-
quen per ser un grup "que ballem 

molt i piquem molt, a diferència 

d'altres grups, que o bé fan una 

cosa o l'altra", diu Martínez. A més, 
el grup de dansa blau compta amb 
un repertori d'uns 15 balls diferents. 
La majoria són adaptacions de to-
nades populars, però també hi ha 
temes propis compostos exclusi-
vament per a la festa granollerina. 
És el cas, per exemple, del Ball de 

Blaus o el Ball de Granollers.

Repic de bastons de
les Bastoneres Blaves

bastoneres blaves

Popular TROBADA DE COLLES, DISSABTE 27 A LA TARDA

Després de l'assaig obert del ball de donzelles, Passaltpas oferirà un recull de 
música i danses mediterrànies també a la Porxada (19 h). Com sempre, tothom 
podrà afegir-se a ballar una mostra de danses populars, un "bé cultural que 

cal conservar". L'entitat, constituïda el 1994, compta amb tres grups a la comarca, 
a Granollers, la Garriga i Sant Celoni. Durant el curs, a més d'altres trobades 
puntuals en festes i celebracions, el grup es troba cada setmana a la Troca per 
passar-ho bé ballant i, alhora, per conèixer la cultura i les músiques populars més 
diverses, sobretot de l'àrc mediterrani: Grècia, Bulgària, Macedònia, els Balcans, 
Israel... i també del nostre país. El grup compta també amb diversos animadors 
per ensenyar les danses als diferents grups de ball. A Granollers, l'entitat sortirà 
de nou al carrer el 18 de setembre amb motiu de la Festa del Vi de l'Ateneu.

Danses populars amb Passaltpas

també viatjarà a Bera, a Navarra, 

on farà una exhibició de les dan-

ses tradicionals catalanes. 

Balles a plaça
Per festa major, l'Esbart també 

participarà en el seguici del pre-

goner, acompanyant els capgros-

sos, i dimecres (22 h) organitzarà 

a la plaça Perpinyà el Balles a pla-

ça, un ball tranquil d'arrel tradici-

onal obert a tothom. Aquest cop hi 

posarà la música La Cobleta de la 

Copeta, quatre joves instrumen-

tistes vallesans que han heretat el 

gust de la música d'arrel popular, 

"enamorats de les lletres i les 
melodies que els nostres avant-
passats improvisaven entre got 
de vi i tall de formatge". La mú-

sica tradicional que proposen té 

"la frescor de la nostra joven-
tut, el rigor del pas dels segles 
i la gosadia de reinterpretar-la 
i reinventar-la". L'Esbart, per la 

seva banda, engalanarà la plaça i 

ja rumia alguna sorpresa per als 

participants a l'activitat.  x.l.
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Cultura popular  L'AGRUPACIÓ SARDANISTA ORGANITZA L'HABITUAL BALLADA A LA PORXADA AMB LA CIUTAT DE GRANOLLERS

Els amants de "la dansa més be-

lla de les que es fan i es desfan" 
tindran dues oportunitats per ba-
llar sardanes i escoltar la cobla per 
festa major. D'una banda, la comis-
sió de festes ha tornat a confiar a la 
Cobla Orquestra Montgrins el duet 
d'audició de sardanes a la tarda i el 
ball amb un repertori diferent del 
dissabte de festa major.

La Montgrins és la cobla activa 
amb més història del país. Nascu-
da la primavera de 1884, ha sabut 
adaptar-se i actualitzar-se per 
oferir versions diferents de la ma-
teixa formació segons l'ocasió i el 
públic. La degana de les cobles va 
ser mereixedora de la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat i del Premi 
Nacional de Música, i ha portat la 
seva música arreu del món.

Enguany l'actuació deixarà la 
plaça de les Hortes –on els dar-
rers anys de festa s'havia instal-

arxiu

Duet de ball i sardanes 
amb la cobla Montgrins

LA CIUTAT DE GRANOLLERS També s'encarrega de la ballada de Santa Anna

D'altra banda, l'Agrupació Sar-
danista de Granollers tornarà a 
fer que la tenora i el flabiol siguin 
protagonistes a la plaça de la Por-
xada la darrera jornada de festa 

lat l'escenari d'orquestres i altres 
concerts tranquils– i estrenarà la 
plaça Pau Casals per a les sarda-
nes, i tornarà al parc Torras Villà 
per al ball de festa major.

l Ballada amb cobla
Ciutat de Granollers 
Dia i hora: Divendres 26 (18.30 h)
Lloc: pl. de la Porxada

l Ballada de sardanes amb
la Cobla Orquestra Montgrins 
Dia i hora: Dissabte 27 (17.30 h)
Lloc: pl. Pau Casals

l Concert amb la Cobla
Orquestra Montgrins
Dia i hora: Dissabte 27 (20 h)
Lloc: parc Torras Villà

l Cantada d'havaneres 
amb el grup Barcarola
Dia i hora: Diumenge 28 (19.30 h)
Lloc: pl. Perpinyà

Ballades

Les havaneres no falten mai el darrer diumenge de festa major 
al vespre. Enguany, els encarregats de servir-les, acompanyades 
del tradicional rom cremat, serà la formació Barcarola, arribada 
de Vilassar de Mar (el Maresme). El grup es va formar el 1993 
fruit de la unió de diversos músics que ja feia anys que feien camí 
en altres grups d'havaneres. Així, Jordi Plans, Àngles Roca, Joan 
Borrell i Àlex Chelet ofereixen un repertori basat en havaneres 
tradicionals, que intercala ritmes popular, valsets mariners i 
sardanes per endinsar-se, de manera variada, en el regust mariner. 
Han enregistrat set treballs discogràfics i, al llarg d'aquests anys, 
han actuat arreu de Catalunya (també a l'emblemàtica taverna  
La Bella Lola i la de Can Batlle, a Calella de Palafrugell), Andorra, 
el País Basc i el País Valencià. Fa uns anys, al concurs Èxit de 
TV3, van guanyar el segon premi de cançó inèdita catalana amb  
La meva àvia, composta per J. A. Carrau, antic membre del grup.

HAVANERES AMB BARCAROLA

A mitjans del segle passat, Gra-
nollers celebrava la festa dels 
cambrers, que incloïa una cursa 
–safatà en mà– pel carrer An-
selm Clavé, entre la plaça de la 
Corona i la Fonda Europa, per 
demostrar l'ofici i la rapidesa. 
Llunàtics de Blancs recupera 
aquesta idea i fa una crida als 
majors de 16 anys perquè s'ins-
criguin a la cursa de cambrers 
que se celebrarà el dimarts, a les 
18 h, al carrer Santa Anna. Els 
interessats es podran apuntar a 
partir de les 17 h al mateix lloc.

Blancs recupera la 

cursa de cambrers 

al carrer Santa Anna

MEMÒRIA

Si uns hauran de ser hàbils 
transportant cerveses, els altres 
ho hauran de ser per apilar-les. 
El grup Blauchama de Blaus pro-
posa una escalabirres, dilluns 
(21 h) a la plaça de l'Església. És 
a dir, una competició per veure 
qui pot fer una filera més alta 
de caixes de cervesa. El repte 
s'organitzarà en equips de tres 
compostos per persones majors 
d'edat, que hauran de demostrar 
l'enginy i l'equilibri per guanyar. 
Les inscripcions s'obriran a les 
19 h a la mateixa plaça, i es re-
comana portar roba còmoda que 
es pugui mullar i embrutar.

Blauchama proposa 

el repte d'enginy i 

equilibri: Escalabirres

MÉS ACTIVITATS

major. Com sempre, comptaran 
amb la Cobla Ciutat de Granollers, 
dirigida per Joan Gómez i nascuda 
el 2014 per iniciativa de la matei-
xa agrupació. La formació compta 
amb directors d'altres grups, com-
positors i professors de música de 
llarga trajectòria. 
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TANQUEM PER 

VACANCES
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www.diverparc.cat

UNA EXPERIeNCIA TERRORÍFICA I ÚNICA. 

T’HO PASSARAS DE POR!

Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 

A Diverparc et sentiràs segur com a casa
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El Museu de Granollers aprofita 

els mesos d'estiu per renovar les 

col·leccions permanents que fins 

ara tenia exposades a les sales 1 

i 2 de l'equipament, i inaugurar 

una nova mostra a la tardor. Són 

els espais que darrerament han 

acollit més de 100 obres d'art 

contemporani de la col·lecció del 

Museu, vinculades entre elles a 

partir de conceptes com el mite, 

el llenguatge, la memòria, el con-

flicte, la complexitat o la pregunta 

pel sentit, i on s'explicava com es 

configuren els fons dels museus 

municipals. 

També s'està renovant l'espai 

on els darrers tres anys s'hi ha 

exposat una mostra del retaule de 

Sant Esteve, unes taules gòtiques 

de grans dimensions i de gran 

valor elaborades al taller de la fa-

mília Vergós a finals del segle XV 

i custodiades pel Museu Nacional 

d'Art de Catalunya (MNAC) des 

anys, amb més de 9.000 perso-

nes. La mostra va tancar al juny 

després de diverses pròrrogues, 

i ara el Museu treballa en noves 

propostes, amb noves obres i un 

nou discurs, que detallarà al se-

tembre, després de festa major. 

que, el 1917, la ciutat es va ven-

dre part del patrimoni artístic –el 

retaule de l'altar major de l'esglé-

sia de Sant Esteve– per finançar 

la construcció de l'Hospital Asil. 

Aquesta, de fet, ha estat la mostra 

més visitada al Museu els darrers 

museu de granollers

arxiu

Les col·leccions permanents del 
Museu es renovaran a la tardor

AFINITATS  Fins ara s'hi mostraven més de 100 obres del fons del Museu

FRANCESC PAYÀS

Fins l'11 de setembre, a la Sala Set 

del Museu de Granollers, Cabosan-

roque s'aproxima al Verdaguer 

més desconegut i el rellegeix en 

clau contemporània. Ho fa a tra-

vés de l'exposició Dimonis. Ex-or-

cismes i in-orcismes de Verdaguer, 

una obra polifònica de la qual l'es-

pectador n'acaba formant part.

Cabosanroque és una reconegu-

da parella d'artistes sonors nascu-

da el 2001 i que ja ha mostrat el 

seu treball en un parell d'ocasions 

a la ciutat. I aquest estiu hi torna 

amb aquesta nova proposta, en 

què, a cavall entre les arts visuals, 

les arts escèniques i la música ex-

perimental, treballa al voltant de 

les capacitats performatives de la 

màquina, l'objecte i el so. Aquests 

tres eixos de treball i recerca han 

desembocat en la creació d'un re-

lat artístic propi, fàcilment iden-

tificable i intransferible. Així, el 

públic passa de la llibertat de mo-

viments dins d'una reproducció de 

la planta del pis on Verdaguer as-

sistia els exorcismes, a ser posseït 

per Cabosanroque, i sense ser-ne 

conscient executa uns moviments 

orquestrats, una coreografia, per 

acabar completant l'obra.

El testimoni de Verdaguer
Els dos investigadors del món so-

nor se serveixen de les llibretes es-

crites per Jacint Verdaguer entre 

el 1890 i el 1893 mentre assistia a 

sessions d'exorcismes en un pis de 

Barcelona, per reflexionar sobre el 

fenomen de la possessió i les seves 

implicacions socials, estètiques, 

biològiques i, fins i tot, teatrals. 

"Textos profundament actuals 

Cabosanroque 
explora el Verdaguer 
més desconegut

que, amb la situació provocada 

per la Covid-19, ressonen enca-

ra amb més contundència", aler-

ten els autors. Una aproximació a 

un text estrany, excepcional, mai 

corregit ni publicat en vida del po-

eta, des de diversos nivells analí-

tics, però amb un objectiu final: la 

instal·lació. Una manifestació ar-

tística integrada per 10 dispositius 

plàstics i sonors, resultat de l'ex-

ploració de cinc conceptes bàsics: 

l'acte comunicatiu, el ritual, la no 

correspondència entre continent i 

contingut, els paral·lelismes amb 

la biologia: els paràsits i els virus, i, 

finalment, les formes de possessió 

i la relació dramatúrgica que s'es-

tableix entre ells.

Visita guiada a l'exposició
Cabosanroque –Laia Torrents i 

Roger Aixut– faran una visita co-

mentada a la instal·lació Dimonis. 

Serà dimecres 24 d'agost (18.30 

h), i faran una xerrada sobre el 

procés creatiu de l'obra. La dura-

da de l'activitat és d'1 h 30 min. 

cabosanroque

Com cada any per festa major, l'Espai Tranquil Barbany, un espai polivalent a 

l'interior de la botiga del carrer Anselm Clavé, acollirà una exposició d'il·lus-

tracions de Francesc Payàs sobre els personatges de la festa major. La inau-

guració de l'11a edició d'aquesta mostra serà divendres 19 d'agost (19 h). S'hi 

podran veure un recull d'il·lustracions amb un esperit festiu, que cada any 

tenen en compte les efemèrides més sonades de Blancs i Blaus i de la ciu-

tat. En aquesta ocasió, la mostra es dedica a Josep Bover i a grups i entitats 

que enguany celebren aniversaris rodons, com el Club Bàsquet Granollers, 

els McHagum, l'Hospital de Granollers, la Federació Catalana de Bàsquet, 

la Mútua del Carme, el Forn El Racó, la Penya Barcelonista i El Xiprer, entre 

d'altres. També hi haurà un homenatge a Víctor Mas, exàrbitre de l'ACB, i a 

Alexia Putellas, així com a granollerins que han mort l'últim any, com Vicenç 

Sáez, JIM, mossèn Francesc Pardo, Jaume Icart, Antoni Porta o Emília Villuela.

Il·lustracions de Francesc 
Payàs a can Barbany

Art  MÉS DE 9.000 PERSONES HAN VISITAT L'EXPOSICIÓ DEL RETAULE DE SANT ESTEVE VISITA GUIADA AL MUSEU AMB ELS AUTORS, EL 24 D'AGOST
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HELPOI NTHHHEEELLLPPPOOOIII NNNTTT

SELECCIÓ D'OFICIS

info@helpointserveis.com

www.helpointserveis.com

931 702 190

Contacta'ns:

us desitja

Bona Festa Major!
Horari Agost:
De 9 h a 15 h 

de dilluns a divendres
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La Gran Orchestra Internazionale Cucurella, una 

orquestra de ball de les de tota la vida, perd tots 

els seus músics just abans del concert. Com si 

fossin les rates del Titànic, la majoria de músics 

i el dos cantants abandonen el vaixell al darrer 

moment i a l'hora del bolo només queden 

el pianista i el trompetista. Què han de 

fer? Suspendre? Tal com 

està el pati, no poden 

abandonar. Han de 

renovar-se o mo-

rir. Seran capa-

ços de trobar 

una solució 

amb tan poc 

t e m p s ? 

El carrer 

està ple 

d 'art istes 

anònims que es mo-

ren de ganes de sortir 

a escena, però és prudent 

deixar pujar als esce-

naris gent estrafolària, 

fora de norma, que pugui 

revolucionar el públic? Estaran disposats 

a acceptar a qualsevol estrany que sigui 

capaç de cantar, ballar i entretenir la 

gent encara que sigui diferent?

La Different Orquestra de l'Always 

Drinking Marching Band és un home-

natge a la vida de l'artista, un espectacle 

de clown, un concert en directe 

amb música d'ara i d'abans i 

un xou amb molt d'humor 

que demana la in-

teracció del pú-

blic, perquè és 

aquest el que fa 

diferent l'espec-

tacle. El xou ha de 

continuar. I si no hi 

ha artista l'hauran 

de buscar. Qui sap 

si d'aquest espec-

tacle –dijous a les 

21.30 h, al parc 

Torras Villà– en 

pot sortir una 

nova estrella.

A més de les activitats infantils i 

familiars que organitzen entitats 

com Diables o les mateixes colles 

de Blancs i Blaus, els més petits 

també podran participar dijous al 

matí, al parc del Congost, al Mini-

golf de Mumusic Circus. Es tracta 

del minigolf "més original del 

món", artesanal, de fusta, amb 

enginys i sorpreses per compartir 

i passar una bona estona petits i 

grans amb un pal, una pilota i unes 

crispetes. L'entrada a la instal·la-

ció es podrà fer en petits grups 

entre les 10.30 i les 13 h.

L'Always Drinking Marching 
Band busca 'músics voluntaris'

Animació  ESPECTACLE PER A TOTES LES EDATS AMB LA PARTICIPACIÓ DEL PÚBLIC

Minigolf de fusta 

de Mumusic Circus
 La minicorda

Dissabte 20 (11 h), c. Anselm Clavé
Refrescada amb Xops!

Dissabte 20 (12 h),  pl. Perpinyà
Blauceltes Family Fest 2.2

Dissabte 20 (16.30h), pl. Església
Gegantons Travel Club

Diumenge 21 (10 h), pl. Porxada
Balambambú

Dilluns 22 (11.30 h), pl. Maluquer
Expedició a la lluna

Dilluns 22 (18.30 h), parc Torras Villà
Carretillada colla infantil

Dilluns 22 (21.30 h), pl. Can Trullàs

Infantils  Jocs i poblat de cabanes

Dimarts 23 (10.30 h), parc Congost
Cercavila infantil

Dimarts 23 (18 h),  pl. Corona i recorregut 
Prèvia Torets Embolats

Dimarts 23 (20.45 h)

pl. Caserna i c. Travesseres 
El petit univers blanc

Dimecres 24 (10 h), pl. Corona
Refrescada popular

Dimecres 24 (17 h), pl. Maluquer
SauresFest, Jaume Barri

Dimecres 24 (18 h), pl. Folch i Torres
Correvent infantil

Dimecres 24 (18.30 h), c. Anselm Clavé
Festival Fossos Room

Dimecres 24 (20 h), parc Torras Villà

Minigolf Mumusic Circus

Dijous 25 (10 h), parc Congost
Nebulosa Blanca

Dijous 25 (16.30 h), pl. Maluquer
Mommy's Drunch & Kids

Dijous 25 (17 h), parc Torras Villà
Different Orquestra

Dijous 25 (21.30 h), parc Torras Villà
Càmping Farretes

Divendres 26 (10.30 h), pl. Perpinyà
Correaigua infantil

Divendres 26 (16 h), pl. Porxada
 La Guita Xica Travel

Divendres 26 (16 h), pl. Maluquer
Gegantons Club

Divendres 26 (16.30 h), pl. Folch i Torres
Estirada de corda infantil

Divendres 26 (19 h), c. Anselm Clavé 
Espectacle de dansa

Divendres 26 (20 h), pl. Recanvis
Espectacle 'A la fresca'

Divendres 26 (20 h), parc Torras Villà
3a PinkDisco infantil Blava

Divendres 26 (21 h), pl. Recanvis
Passada rajoles infantil

Dissabte 27 (18.30 h), c. Anselm Clavé
Pícnic menut

Dissabte 27 (20 h), pl. Pau Casals 
Rodafoc (lluïment infantil)

Dissabte 27 (20 h), pl. Perpinyà 
Nit golfa infantil: Ambauka

Dissabte 27 (22 h), pl. Pau Casals
Pep Callau i els Pepsicolen

Diumenge 28 (11 h), parc Torras Villà

"A wamba balouba, balambambú!". 

Així comença l'espectacle d'anima-

ció de la companyia Pentina el Gat, 

un muntatge pensat per a tota la fa-

mília i basat en les cançons dels anys 

80 i sota l'escenografia de la família 

Castells. Es tracta d'un especta-

cle estrenat a la Mostra d'Igualada 

el 2010 i que, des d'aleshores, ha 

aconseguit l'èxit a tots els escenaris 

per on ha passat. Dilluns 22 serà a la 

plaça Maluquer i Salvador (11.30 h). 

En aquest espectacle d'animació, 

pensat per a petits i grans, no hi ha 

moments relaxats. Tres músics –te-

clat, bateria i saxo– i un animador 

enfilats a l'escenari fan passar una 

bona estona cantant, ballant i ju-

gant amb danses, reptes i cançons. I 

tot plegat a ritme de rock'n'roll, ska, 

rumba catalana, salsa i samba, entre 

d'altres, amb els èxits més coneguts 

dels 80 i amb música 100% en directe.

La cia. Pentina el Gat va néixer el 

1998 amb un petit espectacle d'ani-

'Balambambú!', la
festa de Pentina el gat

CIA. PENTINA EL GAT

Infantil MÚSICA DELS ANYS 80 I 100% EN DIRECTE

mació. I després van seguir concerts 

familiars, teatre musical, actuacions 

en festes majors, participacions i 

presentacions a les millors fires i 

mostres, enregistraments de discs, 

etc. Produeix espectacles de sala i 

itinerants, familiars i per a tots els 

públics, en què la música és sempre 

el motor de l'actuació. Formen part 

del grup Víctor Bea  i Silvia Dotti, Xef 

Vila, Pol Soler i Sam Atencia.

La Gran Orchestra Internazionale Cucurella, una 

orquestra de ball de les de tota la vida, perd tots 

els seus músics just abans del concert. Com si 

fossin les rates del Titànic, la majoria de músics 

i el dos cantants abandonen el vaixell al darrer 

moment i a l'hora del bolo només queden 

el pianista i el trompetista. Què han de 

fer? Suspendre? Tal com 

està el pati, no poden 

abandonar. Han de 

renovar-se o mo-

rir. Seran capa-

ços de trobar 

una solució 

amb tan poc 

d 'art istes 

anònims que es mo-

ren de ganes de sortir 

a escena, però és prudent 

deixar pujar als esce-

naris gent estrafolària, 

fora de norma, que pugui 

revolucionar el públic? Estaran disposats 

a acceptar a qualsevol estrany que sigui 

capaç de cantar, ballar i entretenir la 

gent encara que sigui diferent?

La Different Orquestra de l'Always 

Drinking Marching Band és un home-

natge a la vida de l'artista, un espectacle 

de clown, un concert en directe 

amb música d'ara i d'abans i 

un xou amb molt d'humor 

tacle. El xou ha de 

continuar. I si no hi 

ha artista l'hauran 

de buscar. 
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar 

la solució en tendals, 

alumini, mosquiteres, 

catifes per negocis 

i comunitats, porteries 

per a comunitats, 

reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS
VINE 

A VEURE 

LA NOVA 

EXPOSICIÓ
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El músic i compositor Jaume Bar-

ri, veterà apassionat de l'animació 

infantil, serà un any més a Grano-

llers per festa major. En aquesta 

ocasió ho farà de la mà dels Sau-

res Blaus, dimecres 24 (pl. Folch i 

Torres, 18 h), que acompanyaran 

una festa de l'escuma, sempre re-

frescant, amb un dels espectacles 

més oberts i participatius del músic 

osonenc. Barri oferirà un grapat de 

cançons en què cridarà a la parti-

Animació infantil amb 
el músic Jaume Barri

Animació infantil amb 

cipació del públic, petits i grans, que 

podrà ballar amb tota mena d'estils 

musicals. Amb gairebé 30 anys de 

trajectòria musical, Barri ha publi-

cat una desena de discos infantils. 

D'altra banda, aprofitant els mesos 

de confinament, Barri va muntar un 

estudi a Tona, la població on viu, des 

d'on també crea i enregistra cançons 

personalitzades per a tota mena de 

celebracions. La tarda de dimecres, 

festiva al costat d'en Patufet.

Infantil GIMCANA FESTIVA AL PARC AMB FANG I AIGUA

L'últim dia de festa major sempre 

destaca pel concurs de rajolers, 

una competició única al món amb 

un rerefons històric i particular-

ment granollerí. Per començar 

a preparar el planter de les prò-

ximes generacions al capdavant 

d'aquest repte, el mateix diumen-

ge 28 al matí –al parc Torras Villà 

(11 h)–, infants i joves podran ves-

tir-se amb roba vella i experimen-

tar amb el fang i l'aigua per a la 

creació de rajoles. Serà una gimca-

na per aprendre l’ofici de rajoler, 

que a més comptarà amb l'anima-

ció de Pep Callau i els Pepsicolen. 

L'inconfusible speaker de la fes-

ta major granollerina es defineix 

com un "animador, un xouman, 

un mobilitzador de masses i de 

cors". Els seus espectacles són 

autèntiques catarsis de bon rotllo, 

bon humor i festa. De fet, Pep Ca-

llau és l'inventor d'un gènere que 

ho barreja tot. En aquesta ocasió 

serà a Granollers acompanyat dels 

Pepsicolen –Lluís Alba i Raúl Cáce-

res–, que fan més complets i diver-

tits els seus espectacles musicals. 

Pep Callau i els Pepsicolen, 

per saber de l'ofici de rajoler

D'altra banda, la nit anterior, els 

més menuts hauran pogut gaudir 

també de la seva pròpia nit golfa. 

Serà a la plaça Pau Casals (22 h), 

amb l'animació d'Ambauka, un 

grup nascut el 2008 a Molins de 

Rei i que des d'aleshores –amb 

tres discs publicats sota el braç– 

ofereix espectacles familiars molt 

participatius, enèrgics i per a totes 

les edats, amb música 100% en di-

recte i combinant sons i músiques 

populars i moderns. 

PEP CALLAU I ELS PEPSICOLEN

PEP CALLAU

Petits Somnis és un espai desti-

nat a famílies amb infants de 0 a 3 

anys pensat perquè els més petits 

puguin interpretar, experimen-

tar i explorar. Serà dimarts 23 al 

parc del Congost (10.30 h), i serà 

un espai de creativitat i lliure ex-

pressió. El Pájaro Jocs hi posarà el 

material: una cúpula de fusta que 

desplega cinc pètals al seu voltant, 

amb materials orgànics, de dife-

rents formes i textures. Així, els 

més petits podran gaudir de jocs 

de construcció sense objectiu ni 

finalitat, i utilitzar material psico-

motriu i instruments afinats per 

explorar lliurement.

En aquesta estesa de jocs tam-

bé hi haurà un poblat de cabanes 

que els més menuts podran aju-

dar a construir. Seran les cabanes 

de la companyia L'Obrador, que 

organitza activitats lúdiques de 

participació col·lectiva. El poblat 

estarà format d'habitacles poliè-

drics amb teixits elàstics de colors 

i amb estructures de canyes.

Jocs creatius i 

poblat de cabanes 

per als més petits 

al parc del Congost

Creativitat
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DIMECRES 24 D’AGOST 

SALSA DE FESTA MAJOR
Hora: de 23.00 h a 3.00 h

Entrada: 8€ (amb consumició)

DIJOUS 25 D’AGOST 

FESTA COUNTRY 
AMB MARTA RUBIO i EDU ROLDÓS

Hora: de 22.00 h a 3.00 h
Entrada: 6€ (sense consumició)

DIVENDRES 26 D’AGOST 

BALL DEL FANALET 
DE FESTA MAJOR AMB MARIAN

Hora: de 23.00 h a 2.00 h
Entrada: SOCIS GRATUÏTA / NO SOCIS 8€ 

(sense consumició)

DISSABTE 27 D’AGOST 

FESTA DELS 80’S-90’S 
AMB DJ’s JOSÉ RESINA & MARIANO IS GOOD

Hora: de 23.00 h a 3.00 h
Entrada: 5€ (sense consumició)

DIUMENGE 28 D’AGOST 

BALL DE FESTA MAJOR AMB DAVID SWING
Hora: de 19.00 h a 22.00 h

Entrada: SOCIS GRATUÏTA / NO SOCIS 8€ 
(sense consumició)

ACTIVITATS DE FESTA MAJOR 
AL CASINO DE GRANOLLERS 

CLUB DE RITME

AGOST

2022

Carrer Agustí Vinyamata, 21 · 08402 Granollers 
T. 93 870 50 40 · www.casinodegranollers.com

Us desitgem una bona Festa Major!
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Us desitgem una Bona Festa Major

La cursa d'obstacles del Correllets 

torna enguany en la seva modali-

tat tradicional al parc del Congost. 

L'activitat no es va poder celebrar 

el 2020 i l'any passat es va orga-

nitzar en un format reduït, per 

passar una bona estona, al parc 

de Ponent. Així, la cursa d’obsta-

cles de la festa major tindrà dos 

circuits, amb un recorregut llarg 

i un altre curt. El de 7,9 km serà 

apte per a majors de 14 anys –de 

14 a 17 anys amb autorització del 

tutor legal–, mentre que el de 2,8 

km està pensat per a infants de 8 

a 13 anys. La limitació de partici-

pants és de 800 persones, entre 

totes dues curses, i l'objectiu, com 

sempre, és superar tots els obsta-

cles amb bon humor i ganes de fer 

la festa grossa el matí del dissabte 

27 d'agost. 

El circuit tornarà a ser una au-

tèntica bogeria d'obstacles, on 

tothom podrà participar disfres-

sat. L'organització vol recuperar 

l'esperit de l'última cursa d'obsta-

obstacles sorpresa, que posaran 

a prova la resistència i la pacièn-

cia dels corredors. A banda de les 

ganes de córrer, els participants 

també hauran de demostrar la 

seva habilitat. 

Dorsals a partir de 7 euros
L'activitat començarà a partir de 

les 8.30 h amb l'entrega dels dor-

sals. Les inscripcions, que es faran 

el mateix dia, tenen un preu de 9 

euros, mentre que si es fan antici-

padament seran de 7 euros. 

Circuit d'aventura
Pel qui no hagin tingut prou amb 

l'emoció del correllets, al parc de 

Ponent hi haurà un circuit d'aven-

tura, que organitza l'Agrupació 

Excurionista Granollers (AEG). 

L'activitat, que tindrà lloc el ma-

teix dissabte 27 de 10.30 a 14.30 

h, permetrà fer tirloina, caiac i es-

calar el rocòdrom.  J.L.R.b.

cles tradicional, la del 2019. Ales-

hores, els participants havien de 

superar un canó d'escuma, saltar 

unes tanques i, fins i tot, un cotxe 

enmig del camí de fang. A tot això, 

la diversió està assegurada amb 

La pedalada solidària recapta-

rà diners per comprar producte 

fresc i ecològic per al menjador 

social d'El Xiprer. L'activitat, im-

pulsada per Granollers Pedala, és 

apta per a majors de 8 anys. De 

fet, aquesta pedalada es recoma-

na fer en família. La sortida tindrà 

lloc el diumenge 21 a la plaça de 

la Corona a les 10.30 h. Les ins-

cripcions s'han de fer mitja hora 

abans i l'aportació és voluntària. 

arxiu

Torna al parc del Congost

l'autèntic Correllets d'obstacles

CIRCUIT D'OBSTACLES  Fa dos anys que no es veu la cursa tradicional

Esports LA CURSA LLARGA DE 7,9 KM SERÀ APTE PER A LES PERSONES MAJORS DE 14 ANYS

La 32a edició del Trofeu Ciutat 

de Granollers viurà la seva festa 

grossa al Palau d'Esports el dimarts 

23 d'agost amb els respectius 

compromisos del Fraikin i del 

KH-7. Els dos conjunts d'handbol 

de la ciutat afrontaran el duel a 

l'olímpic com un test previ a la 

competició oficial, que s'iniciarà el 

26 i 27 d'agost amb les semifinals 

de la Supercopa de Catalunya i, 

la setmana següent, l'inici de les 

lligues estatals respectives.

El KH-7 afronta una nova tem-

porada il·lusionant amb el projecte 

iniciat per la tècnica Dolo Martín. 

L'objectiu del sènior femení és 

lluitar per les places continentals a 

la lliga i el rival del Ciutat Granollers 

serà una bona pedra en el camí per 

veure com ha treballat les primeres 

setmanes de pretemporada. L'Elx 

serà el rival de les granollerines,  

que la temporada passada va 

guanyar la Supercopa d'Espanya i 

va ser semifinalista de la Copa de la 

Reina. A més, en la Lliga Guerreras 

va acabar en un meritori sisè lloc, 

empatada amb el KH-7, setena, 

amb 32 punts. 

El KH-7 mostrarà les noves cares 

de la temporada i d'entre elles n'hi 

ha tres destacades. Gabriela Bitolo, 

lateral dret internacional amb el 

Brasil, serà un dels reclams del nou 

KH-7. Tanmateix, ho seran Ona Vila, 

que torna al BMG després de la seva 

estada al Sant Quirze, i es veuran els 

primers passos de la prometedora 

incorporació, la primera línia Ester 

Somaza, de només 18 anys i una 

referent en l'aspecte golejador. 

El duel del KH-7 es disputarà 

a les 18.30 h, mentre que el del 

Fraikin serà a les 20.30 h.

Supercopa de Catalunya
Un cop passat el Trofeu Ciutat 

Granollers, el KH-7 BMG intentarà 

repetir l'èxit d'altres edicions a la 

Supercopa de Catalunya i celebrar 

el seu novè títol català. A les 

semifinals, que es disputaran el 26 

d'agost, jugarà a la pista del Sant 

Vicenç. Pel que fa al Fraikin, que 

intentarà doblegar el domini català 

del Barça, jugarà la semifinal, el 

25 d'agost, a Banyoles. Les finals 

de la Supercopa de Catalunya es 

disputaran a Martorell el 29 d'agost.

El KH-7, a prova contra 
l'Elx al Trofeu Ciutat

arxiu

EL GUARDÓ DE LA FESTA MAJOR ES JUGARÀ EL 23 D'AGOST

Pedalada solidària 

amb El Xiprer

Les bitlles catalanes són un joc 

tradicional català que tornarà a 

celebrar-se per festa major. Per 

participar en aquest esport cal 

tenir precisió en el llançament 

i traçar una bona estratègia per 

guanyar als rivals. L'activitat està 

organitzada pel grup Foteu-li 

Canya de la colla dels Blaus. Les 

bitlles catalanes es disputaran al 

parc Torras i Villà a partir de les 

10 h del diumenge 21 d'agost. 

Joc de precisió 

amb les bitlles
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fixingthefuture.atlasofthefuture.org

VOLS SABER-NE MÉS?

El festival que reuneix les veus 
que inspiren el canvi
16 i 17 de setembre al CCCB

El projecte compta amb un total de 

6.102 m2 amb 790 mòduls de panells 

solars que han estat instal·lats per So-

lideo, inicialment al centre logístic de 

Lliçà d'Amunt (al Vallès Oriental) i les 

botigues Veritas de Platja d'Aro i de 

Palafrugell (en procés i amb data de fi-

nalització prevista aquest mes de juliol). 

Amb aquesta instal·lació, Veritas acon-

segueix un estalvi en el consum d'ener-

gia dels seus centres del 40%, gràcies a 

una potència de 400 kWp instal·lats..

L'any passat, Veritas va reduir un 50% 

la seva empremta de carboni. I ara, 

amb aquest projecte, fa un pas enda-

vant en el seu objectiu d'aconseguir 

enguany ser una empremta de carboni 

neutra aquest Veritas, cadena líder de 

supermercats ecològics, i un referent 

en polítiques de medi ambient i soste-

nibilitat, està duent a terme la instal·la-

ció de plaques solars a diferents boti-

gues, a més de la seva planta logística 

a la comarca, a Lliçà d'Amunt.

El projecte s'emmarca en el conjunt 

d'iniciatives que la cadena de super-

mercats duu a terme en el compromís 

amb la sostenibilitat. Un dels principals 

objectius del seu full de ruta sostenible 

Nou pas cap a la sostenibilitat de Veritas amb la 
instal·lació de panells solars de la mà de Solideo

AMB LA INSTAL·LACIÓ A ESPAIS COM EL CENTRE LOGÍSTIC DE LLIÇÀ D'AMUNT, LA COMPANYIA ASSOLIRÀ UN ESTALVI DEL 40% EN EL CONSUM D'ENERGIA

és tenir una petjada de carboni neutra 

el 2022. Per aconseguir-ho, la cadena 

el 2016 va assolir que el 100% de l'ener-

gia provingués de fonts renovables. 

L'any següent van iniciar el procés de 

canvi dels gasos refrigerants de les 

neveres dels supermercats. Així, van 

reduir un 50% les emissions que gene-

raven; un procés que s'ha extés a cada 

cop més botigues que emeten gasos 

de baixa emissió.

La cadena també ha reorganitzat les 

rutes dels seus vehicles per reduir 

l'impacte que té el transport de mer-

caderies, en la línia d'apostar per un 

treball digne, creixement econòmic, 

producció i consum responsable i ac-

ció pel clima. El projecte de les pla-

ques solars s'ha dut a terme de la mà 

de l'empresa Solideo, empresa exper-

ta en el sector de les renovables amb 

l'objectiu de liderar la transició ener-

gètica cap a l'autoconsum, desenvolu-

pant i implantant solucions d'eficiència 

energètica per reduir la empremta, 

limpacte mediambiental i aconseguir 

el màxim estalvi econòmic. La fórmu-

la Solideo aposta pel control de tota 

la cadena de valor, des del seu equip 

d'installadors propis que asseguren 

que no es perd la qualitat del servei en 

cap moment del projecte, fins a l'ofici-

na tècnica d'enginyeria i tramitació de 

tota mena de subvencions i permisos.

Solideo és una enginyeria i consultoria 

energètica, especialitzada en la ins-

tal·lació de panells solars fotovoltaics 

i solucions d'autoconsum. Solideo vol 

liderar la transició energètica cap a 

un model de consum sostenible que 

democratitzi i descentralitzi el siste-

ma energètic actual, empoderant les 

famílies i empreses a formar-ne part 

amb sistemes d'autoconsum i eficièn-

cia energètica de tipus smart. Amb un 

creixement exponencial, doblant la 

xifra de negoci i el nombre de treba-

lladors al mig any, i amb seus a Sant 

Cugat, Madrid i Màlaga, el seu objectiu 

és cobrir tot l'Estat l'any 2023. A més, 

en línia amb la política d'orientació a 

la qualitat, compten amb la ISO 9001 

de Qualitat, la ISO 14001 de Gestió 

ambiental i el segell d'Empresa Ins-

tal·ladora de Qualitat de la UNEF (Unió 

Nacional d'Energia Fotovoltaica), orga-

nització de referència d'àmbit nacional, 

on formen part de la Junta directiva, 

representant les empreses d'enginye-

ria i les instal·ladores fotovoltaiques de 

tot Espanya. i
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Àpats populars EL 2022 SERÀ UN ANY DE TRANSICIÓ EN L'ORGANITZACIÓ D'UN DELS ACTES MÉS CONCORREGUTS I MULTITUDINARIS DE LA FESTA MAJOR

Arrossada per a més
de 3.500 comensals

Com ja és tradició el divendres 

festiu de festa major, el parc Tor-

ras Villà es convertirà en un gran 

menjador a l'aire lliure. Serà amb 

l'arrossada popular, que se cele-

bra cada any des de mitjans dels 

80 i que darrerament ja supera-

va les 3.000 racions repartides. 

Aquest any, l'àpat es calcularà per 

a 3.500 comensals. El preu per de-

gustar un bon plat és de 5 euros, i 

inclou pa i postres.

Amb tot, l'arrossada d'aquest 

26 d'agost suposarà un moment 

de canvi respecte d'edicions an-

teriors. D'una banda perquè s'es-

trenaran paelles noves de grans 

dimensions, però sobretot perquè 

els cuiners seran, per primera ve-

gada, alguns dels restauradors i 

col·laboradors habituals del Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental. 

Els restauradors locals agafaran el 

relleu de persones que, com Joan 

Rovira, del restaurant El Cisne, han 

garantit l'èxit de l'arrossada durant 

molts anys, així com de l'equip de 

professionals que s'han encarregat 

de coure l'arròs els últims anys.

David Vázquez, president del 

Gremi d'Hostaleria, assumeix el 

repte amb "il·lusió" i conscient 

de la "responsabilitat" i la "di-
ficultat" que suposa preparar un 

arròs per a 3.500 persones. "És 
una proposta agosarada, per-
què no tenim experiència en 
aquest tipus de serveis", admet. 

"Amb el sofregit no hi haurà cap 
problema, perquè això ho sa-
bem fer, però ens preocupa la 

'CUINERS'  Els regidors de l'Ajuntament el 2019, abocant l'arròs a una de les grans paelles que s'utilitzen a l'arrossada

cocció de l'arròs", bromeja. "No 
és el mateix que el gruix d'arròs 
a la paella sigui d'1,5 cm que de 
15". Perquè el menjar quedi més 

que bo en aquestes paelles de 

gran magnitud cal valorar molts 

factors, des de la gran quantitat 

d'ingredients necessaris –que po-

den arribar a una trentena– o els 

temps particulars de cocció, fins a 

mantenir el punt just del foc –"no 
hi ha un regulador de tempe-
ratura!"–, el pes de la paella, la 

barreja dels ingredients o el fet de 

saber dimensionar correctament 

els aliments. 

L'equip de cuiners, encapçalats 

pel xef, està format per una quin-

zena de persones. Però també és 

necessari l'esforç conjunt, la co-

ordinació i l'experiència d'un gran 

equip de més de 50 persones per 

fer-ho possible. Sense oblidar el 

suport que reben per part de les 

colles. "Hem fet una crida als 
restaurants adherits al gremi 
perquè hi participin; és un acte 
de pertinença a la ciutat que ens 
fa molta il·lusió", diu Vázquez. 

Setmanes abans d'aquest esde-

veniment gastronòmic, l'equip ja 

ha començat a preparar la creació 

culinària d'aquest any de transi-

ció. "Hem començat a comptar 
els ingredients que necessita-
rem. De moment tenim clar que 
ens caldran 350 kg d'arròs", 

diu Vázquez, qui de moment es 

reserva les quantitats de la resta 

d'ingredients. "Això ho decidi-
rem els pròxims dies en funció 
del tipus d'arròs que acabem 
cuinant, perquè amb el canvi 
d'equip potser fem una propos-
ta diferent". 

Els consells del xef
Joan Rovira, del restaurant El Cis-

ne, va ser el xef de l'arrossada du-

rant una vintena d'anys, fins que fa 

un temps i per motius d'edat –ara 

té 85 anys– va passar el testimoni 

de l'organització, que va confiar 

l'àpat a una empresa especialit-

zada en aquest tipus d'esdeveni-

ments populars. Ara, la comissió de 

festa major ha optat per recuperar 

l'esperit local i voluntari de la festa. 

Rovira recorda que l'organitza-

ció de l'arrossada comporta "mol-
tíssima feina", tant el mateix dia 

com els dies anteriors, netejant i 

preparant els ingredients i el ma-

terial. La clau, assegura, és "orga-
nitzar-se bé i que hi hagi la col-
laboració de moltes persones, 
que tothom es faci responsable 
d'alguna cosa i seguir tots els 
processos tal com toca". També 

apunta que l'experiència sempre 

ajuda a polir alguns detalls, però 

que, al capdavall, del que es tracta 

és de "fer una paella com la farí-

arxiu / xavier solanas

Els cuiners seran

enguany els restauradors 

del Gremi d'Hostaleria

del Vallès Oriental
Per reviure algunes festes majors dels últims anys, l'Arxiu Municipal de  

Granollers (AMGr) treu a la llum aquest agost alguns documents històrics  

que ens transporten al Granollers festiu dels últims anys segle XX. Un d'aquests 

documents, que es pot consultar al web de l'arxiu d'imatges de l'AMGr, 

és una galeria de fotografies dels gairebé 40 anys de l'arrossada popular, 

amb fotos que van del 1987 al 2004. En aquesta pàgina n'hem reproduït tres, 

corresponents als anys 1987 (1); 1992 (2), i 1995 (3). Al mateix portal també s'hi 

pot trobar un film sobre la festa major de 1982, i el document del mes recull

el programa de la festa major de 1982. A més, a l'arxiu digital també s'hi podran 

trobar –a partir del 16 d'agost– les cròniques de festa major recollides a la 

publicació La Pedra de l'Encant, dels períodes de 1979 a 1984 i de 1997 a 2019.

Fotos antigues del dinar 
popular al web de l'AMGr

1

2

3

em a casa, però a l'engròs". 

Ara com ara Rovira no s'aven-

tura a aconsellar en res als nous 

responsables, però el dia de l'ar-

rossada, "sobre la marxa, els 
ajudaré en tot el que calgui". I 

conclou: "Veure la gent fent cua 
per degustar el teu plat i veure 
que se'l mengen de gust és una 
gran satisfacció, i és per això 
que nosaltres ens hi vam impli-
car tants anys".  x.l.
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C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

ESTUDI BIOMECÀNIC 
DE LA MARXA

 Plantilles esportives

 Plantilles infantils

 Plantilles peu diabètic

ESTUDI 
+ 

PLANTILLES 
DE FIBRA 

DE CARBONI
130€

Gastronomia  EL TINT PER A LA PART BLAVA S'OBTÉ DE MANERA NATURAL A PARTIR DE L'EXTRACTE DE LA FLOR DEL PÈSOL PAPALLONA INFUSIONADA

Cal Forner, forn de pa i pastisseria 

artesà de Granollers, ha creat un 

pa especial per la festa major de 

Granollers inspirat en la tradició 

de les colles de Blancs i Blaus. 

Aquest pa exclusiu és un pa de 

pagès d'aspecte exterior tradici-

onal, però la molla presenta dues 

meitats: una de color blanc i una 

altra de color blau. El tint per ela-

borar la part blava del pa s'obté 

de forma 100% natural a partir 

de l'extracte de la flor del pèsol 

papallona (Clitoria Ternatea) in-

fusionada. 

"Aquest pa vol simbolitzar la 

germanor entre les dues colles 

que donen nom a la festa ma-

jor de la ciutat, els Blancs i els 

Blaus, i que són el centre dels 

actes que es duen a terme", ex-

pliquen des de Cal Forner, que té 

botigues a Granollers, al número 3 

de l'avinguda Sant Esteve, i a Mon-

tornès del Vallès, al número 13 del 

carrer Major. Disposen del segell 

d'Identitat Geogràfica Protegida 

elaborat de forma artesana, amb 

farines de qualitat i massa mare, 

i amb les pròpies mans dels for-

ners, com el mestre artesà forner 

Toni Vila de Cal Forner. 

de Pa de Pagès Català, que certifi-

ca que s'elabora segons la norma-

tiva i seguint tots els paràmetres 

de qualitat. Aquesta qualificació 

garanteix que el producte s'ha 

cal forner

Cal Forner crea el Pa de Blancs i Blaus

PA BLAU I BLANC  Elaborat a Cal Forner, a l'avinguda Sant Esteve, 3

És un pa de pagès artesà i 100% natural fet especialment per a la festa major

Fer un mos tranquil amb els amics 

i coneguts durant els dies de festa 

per comentar la jugada és també 

una manera de gaudir de la gresca. 

Blancs, per exemple, ha organitzat 

dissabte 27 (14 h), al parc Torras 

Villà, la botifarrada blanca –tiquets 

a 5 euros–. També Blaus organitza 

una botifarrada. Serà dilluns (20 h), 

a Folch i Torres, coincidint amb el 4t 

Blaus Sound System Festival, amb 

Nou Art Records ft. Dimas, impul-

sat per Jamaican Blaus. El mateix 

dilluns, Blancs soparà amb La Vella 

a la plaça Pau Casals (20.30 h), amb 

la botifarra al forat. Altres àpats se-

ran el sopar vegà i sense gluten de 

les Nimfes blanques (dilluns, 22 h); 

el sopar als Porks –burgers a ritme 

de rockabilly– (dimarts, 20 h); i el 

sopar estrellat de la Comitiva del 

Ganxet (dijous, 21.30 h), així com el 

dinar de Xics diumenge 28 a Roca 

Umbert o el dinar per celebrar els 

20 anys de la Guspira (dissabte 27 

a la plaça Maluquer). 

Botifarres, burgers

i propostes veganes

per als dinars i 

sopars de la festa

n Aquesta no és la primera iniciativa 
d'elaborar un producte gastronòmic 
relacionat amb la festa major de Gra-
nollers. El 1993, coincidint amb el 10è 
aniversari de la festa major de Blancs 
i Blaus, l'Ajuntament va encarregar als 
pastissers de la ciutat la creació d'un 
dolç representatiu de la festa major. 
Es va triar la idea de Ramon Balcells, 
un pastís de pasta de full amb praliné 
d'avellanes a l'interior, al qual es va do-
nar forma del rajol i es va batejar amb 
aquest mateix nom. Si bé el rajol es ven 
tot l'any en algunes pastisseries de la 
ciutat, és per festa major quan el pastís 
agafa més protagonisme i cal elabo-
rar-ne diàriament per satisfer la de-
manda. En algunes pastisseries, a més, 
s'adapten a les peticions dels clients i 
en serveixen porcions individuals.

EL RAJOL, EL
PASTÍS PROPI DE LA 
FESTA DES DE 1993
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Nascuda a Granollers el 1988, de ben petita va iniciar els estudis de música i, 

a la preadolescència, es va començar a interessar pel rock, els cantautors i 

la poesia. Als 17 anys ja tenia un grapat de cançoncs que va decidir enregistrar 

en el disc Guerres dolcíssimes. Van seguir altres àlbums autoeditats i amb la 

col·laboració de cantants com Gerard Quintana, Manolo Garcia i Joan Colomo.

Per celebrar una dècada als escenaris, Nadal va iniciar una col·laboració amb 

el compositor i multiinstrumentista Pascal Comelade, que va culminar en un 

concert al TAG i el disc Arquitectura primera (Discmedi). El darrer disc, En nom

de la ferida (autoedició, 2020), combina poesia i cançó. Ha publicat també els

poemaris Camí privat (ed. Roca Umbert, 2008), Arbres, mars, desconcerts 

(Llibres del segle, 2017) i L'àngel i la infermesa del pensament (Eumo, 2020).

Entre la música i la poesia

xavier solanas

La relatora 2022  IVETTE NADAL COMBINARÀ AFORISMES, VERS LLIURE I NARRATIVA EN EL TEXT DEL 20è ANIVERSARI

"Era blava, però per poder acompanyar 

el meu fill, he hagut de canviar de color"

IVETTE NADAL  La cantautora de Granollers vol combinar el vers i la narrativa

La Festa Major de Blancs i Blaus 

de Granollers té molts rostres. Se-

gurament el més literari és el que personifica la figura del relator, per 
bé que des que va començar aques-ta tradició, l'any 2000, s'ha convi-dat perfils molt variats de dins i fora la ciutat: periodistes, poetes, dramaturgs, crítics musicals, folk-loristes i, fins i tot, ninotaires.

La poeta granollerina Ivette Na-

dal ampliarà aquesta nòmina en la 

seva faceta de cantautora i tindrà el goig de fer-ho com a relatora del 20è aniversari, un número que s'esperava des de fa un parell d'anys, però que la pandèmia ha demorat fins ara.
"D'entrada em va sorprendre 

i m'ho prenc com un repte molt 

gran, perquè a nivell d'escrip-

tura tots els relators que m'han 

precedit tenen una riquesa 

molt interessant, des de diver-

sos nivells. M'ho vaig haver de 

pensar, per veure què puc oferir 

jo", confessa l'escollida.Curiosament, el darrer relator va ser un poeta, Josep Pedrals, el 

2019, i enguany la lírica torna-

rà a tenir protagonisme. Nadal 

explica que "abans d'acceptar 

la proposta, i per una qüestió 

d'humilitat, vaig llegir-me tots 

els relats anteriors. Tots estan 

molt bé, però, per mi, l'últim és 

el que té més nivell. Penso que 

en Josep, a qui conec molt, va 

fer una gran feina i això sí que 

em va intimidar una mica", re-

coneix la granollerina.L'autora ja té meditat l'estil que farà servir, amb llibertat per anar 
canviant de registre. "Si han pen-

sat amb mi és perquè volen una 

mirada entre musical, poètica i 

filosòfica o reflexiva, de mane-

ra que oferiré una combinació 

d'aquests tres mons que ara 

m'estan envoltant. En principi, 

la meva idea és fer un híbrid i 

combinar aforismes reflexius, 
vers lliure amb un component 

poètic i musical i també un punt 

més narratiu, que pugui tenir 

una mica de les tres cosetes. 

Però un cop sigui allà al mig, 

veurem què passa".

El relat

El relat d'enguany, de nou amb 
segell local, es podrà trobar al 
web de www.blancsiblaus.cat 

i a www.somgranollers.cat els 
dies 22, 27, 28 i 29 d'agost.
Les dates responen al calendari 
de la relatora, que fa un primer 
contacte el dia del repte, i 
normalment hi torna el dia 
del pregó per quedar-se fins 
diumenge, dia del concurs de 
rajolers i del veredicte, després 
de passar un dia amb blancs i un 
altre amb blaus.

Tot i que ha nascut a Granollers, Nadal va viure els primers anys de 
vida a Vilanova i va tornar a la ciutat quan ja era adolescent. Això ha fet que hagi viscut la festa local de ma-nera més tardana. I ara, després de ser mare, l'experiència s'ha tornat a 
transformar i també passa a través dels ulls del seu fill. Una circums-tància que ha vingut acompanyada 
de capgiraments curiosos. "Jo vaig 

començar sent blava, però el meu 

fill és blanc i he hagut de canviar 

El llistat
n Els relators fins ara han estat:
    2019.  Josep Pedrals

    2018.  Flavita Banana 

    2017.  Donat Putx

    2016.  Anna Ballbona

    2015.  Pau Miró

    2014.  Eloi Vila

    2013.  Gemma Ruiz

    2012.  Juanjo Sáez

    2011.  Vicenç Villatoro

    2009.  Joan Soler i Amigó

    2008.  Màrius Serra

    2007.  Gemma Lienas

    2006.  Albert Sanchez Piñol

    2005.  Xavier Moret

    2004.  Laila Karrouch

    2003.  C Capdevila i E Piquer

    2002.  Toni Sala

    2001.  Mathew Tree

    2000.  Empar Moliner

de color per poder-lo acompa-

nyar", confessa divertida.
Nadal no és gens aliena a la Festa Major de Blancs i Blaus i, de fet, és autora de la lletra d'una cançó per 

a un dels gegantons blancs que va 

enregistrar amb la participació de 

nens i nenes. Qui sap si del pòsit d'aquesta experiència literària pot sorgir en el futur l'espurna d'algu-

na altra composició. "Tant de bo 

en pugui sortir alguna cosa, tant 

poèticament com musicalment. 

Jo estic oberta a inspirar-me, so-

bretot a fixar-me molt en la gent, 
amb una perspectiva no tant des 

de dins, sinó més social i més 

humana també. I a través d'aquí, 

a veure si poden sorgir melodi-

es, lletres, poesies, reflexions…". Una proposta híbrida entre l'es-criptura i la música. i c.riobó
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Després de dos anys d'aturada, 

enguany torna la botiga física de 

la festa major, emplaçada a la Casa 

de Cultura Sant Francesc (al car-

rer Espí i Grau, 3), i que se sumarà 

a la nova botiga virtual nascuda 

en pandèmia a www.labotigadela-

festa.cat. 

Així, enguany obrirà les portes a 

la Casa Sant Francesc a partir del 

divendres 19 d'agost i fins al dia 

27, d'11 a 14 h i de 17.30 a 21.30 

h. Com ja va passar el 2019, el diu-

menge, darrer dia de festa major, 

només funcionarà d'11 a 14 h i no 

obrirà durant la tarda.

L'oferta a la botiga de festa ma-

jor es recull en una catàleg de 37 

pàgines i centenars de productes.

Recollida de comandes
En línia, a la botiga virtual, es po-

den consultar i les comandes dels 

productes que es desitgin a partir 

del 16 d'agost. El 19 d'agost ja es 

podran anar a recollir a la botiga a 

través d'una cua ràpida diferencia-

Marxandatge  L'ESPAI DE VENDA DE PRODUCTES DE LES COLLES I LES ENTITATS ES RECUPERA AL CENTRE, ON TAMBÉ ES DISTRIBUEIXEN ALTRES SERVEIS

La botiga oberta 
a Sant Francesc

da –es rebrà un missatge de confir-

mació de la comanda i amb el dia i 

hora de recollida a Sant Francesc–.

Per identificar els infants
Els pares i mares també agrairan 

saber que a la botiga de festa ma-

jor i a l'Oficina de Turisme es pot 

demanar la polsera identificativa, 

que és d'utilitat per localitzar un 

infant en cas que es perdi.

El got reutilitzable
Com és habitual –si més no, abans 

de la pandèmia–, les consumi-

cions de beguda durant la festa 

major es faran a través del Got de 

Granollers, el servei de gots reu-

tilitzables que s'ofereixen a totes 

les barres i bars de la festa.

Aquests envasos es poden re-

tornar a la caseta ubicada a la 

plaça Barangé en l'horari següent: 

del 20 al 24 d'agost, de 20 a 3 h; 

dijous, de 20 a 5 h; divendres, de 

14 a 5 h; dissabte, de 20 a 5 h, i 

diumenge, de 20 a 4 h. 

ELS ESPAIS 
DE LA FESTA, QUE 

TORNA AL CENTRE

AJUNTAMENT

Les persones amb mobilitat re-

duïda trobaran cadires reserva-

des, fàcilment distingibles per-

què estaran pintades de color 

blanc i blau. Estaran situades al 

parc Torras Villà. També es po-

den reservar cadires per als actes 

de carrer indicats al programa, a 

través del telèfon 638 06 26 40.

Els dies de festa major hi hau-

rà lavabos públics a les places 

Maluquer, Folch i Torres, de l'Es-

glésia, Barangé, al carrer Portalet 

i al parc Torras Villà. A més, a les 

places Maluquer, Barangé, Folch i 

Torres, de l'Església i al parc tam-

bé n'hi haurà d'adaptats per a 

persones amb mobilitat reduïda.

En els moments de màxima aflu-

ència de públic a la festa major, 

s'instal·larà un punt d'atenció 

sanitària a l'avinguda del Parc, 

concretament les nits del 25 al 

27 d'agost i durant l'arrossada 

del divendres. També hi hau-

rà una ambulància a actes que 

comportin risc.

CADIRES LAVABOS PÚBLICS ATENCIÓ SANITÀRIA
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xavier solanas

La imatge  LA DISSENYADORA GRANOLLERINA EVA SALAYET ÉS L'AUTORA DEL CARTELL, PLE D'ELEMENTS FESTIUS PROPIS DE LA CIUTAT

"He dibuixat la festa com 
m'agrada: un caos controlat"

EVA SALAYET

Com a veïna de la Porxada, Eva 

Salayet ha tingut unes vistes pri-

vilegiades en molts dels moments 

màgics de la Festa Major de Blancs 

i Blaus. I són moltes d'aquestes 

imatges enyorades que ha dibui-

xat en un cartell ple de referències 

als elements festius amb ADN gra-

nollerí. "Volia transmetre la fes-

ta que ens hem perdut durant 

dos anys, la festa major que vull 

–amb gent, un caos controlat i 

sense distanciament social–, la 

festa que he trobat a faltar", ex-

plicava la dissenyadora.

Nascuda a Granollers fa 42 anys, 

Salayet va presentar-se al concurs 

per fer el cartell de festa major 

sense gaires esperances de gua-

nyar-lo, perquè feia poc que havia 

rebut l'encàrrec municipal d'idear 

la imatge de l'Obert x vacances de 

Roca Umbert. Però la seva propos-

ta, allunyada voluntàriament de 

la conceptualitat i més centrada en les figures i rituals de la festa, 
va convèncer. "Quan dissenyo 

m'agrada aportar un record, 

un sentiment, o que la imatge 

et tregui un somriure", assegura 

l'autora, tot descrivint la que pot-

ser ha estat la clau de l'èxit.

Eva Salayet va estudiar disseny gràfic a la reconeguda Elisava –Es-

cola Universitària de Disseny i En-ginyeria de Barcelona– i, fa molts 
anys que es dedica al món de la 

moda, fent disseny d'estampaci-

ons i moltes il·lustracions. Pre-

cisament, la dedicació en aquest 

sector va fer que durant 11 anys 

hagués de viatjar molt per feina, i 

dominar l'anglès gairebé com una 

segona llengua pròpia. D'aquí que 

la granollerina compagini el dis-

seny amb el taller Happy Hands 

per a infants, un espai al carrer Sant Josep de creativitat –dibuix, pintura i fang– en anglès.
El 2019 les il·lustracions de Sa-

layet es van poder veure en una 

exposició al restaurant El Mirallet, 

en què va mostrar un ampli ven-

LA TÈRMICA VA 
ACOLLIR AL JULIOL
UN AGRAÏMENT 
ALS PATROCINADORS

A mitjans de juliol, poc abans de presentar el programa i la imatge de la festa, 

l'Ajuntament de Granollers va convocar un acte d'agraïment als patrocinadors i 

col·laboradors de la gresca de Blancs i Blaus. Així, La Tèrmica de Roca Umbert 

acollia el reconeixement a les empreses que donen suport i patrocinen la festa. 

Es tracta de les firmes Altex, Ballestas JJM, SA, Davilans, Estabanell, Fraikin, Gran 

Centre, La Mútua, La Roca Village, Llorens GMR, MotorPrim- Sarsa, Reckitt Ben-

ckiser, Caprabo, Hotel Ciutat de Granollers, Damm, VOTV i AITEVO.

ajuntament

tall d'estils, des de les imat-

ges més infantils a les més 

abstractes.

Al cartell d'enguany hi ha 

representades tant entitats, 

com els Xics i els Diables, i 

imatgeria popular, com cap-

grossos i bèsties de foc, com 

granollerins i granollerines 

anònims que vesteixen de 

blanc i de blau, ballen, s'abra-

cen i gaudeixen de l'enyorada 

festa. i montse eras
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somgranollers.cat/opinio  

orna la festa major, tor-
na la competició, torna 
a omplir-se la ciutat de 
blau i de blanc.

Si intentés descriure totes les 
emocions que s'han respirat 
aquests últims dies al Servei de 
Cultura, mentre preparàvem la fes-
ta major, a part de nervis d'aquests 
bons, dels que emocionen, totes 
serien emocions positives.

Crec que, tot i les ganes de recu-
perar la festa que sentim, no serem 
conscients de com hem trobat a 
faltar la Festa Major de Blancs i 
Blaus fins que la visquem de ple. 
Ja hem viscut la prèvia, amb feina, 
molta feina, amb ganes, motivació, 

compartint... Tot i això, crec que 
serà quan ens trobem als carrers i 
places, quan sentim La Gimbada i 
ens posem el mocador, estirant la 
corda, als concerts, al concurs de 
rajolers, als correfocs… serà ales-
hores quan serem conscients, del 
tot, de com l'hem trobada a faltar!

Així que, sí! Torna la competició 
amb les proves entre Blancs i Blaus, 
el pregó, el repte, l'arrossada, el 
castell de focs i les tronades de 
migdia, i sí, també torna en Pep Ca-
llau cridant al balcó: "La colla gua-
nyadora de la festa major d'aquest 
any 2022, és la colla dels…".

Gràcies als Blaus, gràcies als 
Blancs, gràcies a les entitats de cul-

MARIA VILLEGAS 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament

T

Per molts anys de la Festa 

Major de Blancs i Blaus

tura popular i tradicional, gràcies a 
tot l'equip de cultura. Unes gràcies 
amb majúscules. GRÀCIES per re-
cuperar la festa major, per treba-
llar de forma incansable amb un 
calendari que ens anava a la contra 
i amb condicions d'incertesa.

Una programació de més de 
200 actes, que busca recuperar la 
participació de la ciutadania, una 
programació amb producció de 
les colles, amb mirada local i tam-
bé de l'escena catalana.

A tots i totes els que feu i fa-
reu possible aquesta festa major, 
MOLTES GRÀCIES!

Capçalera fundada el 2015. Director Abacus 
Media Jordi Creus Editor Ramon Torrents rtor-
rents@som.cat Direcció Montse Eras meras@
som.cat Departament Comercial publicitat-
diarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda 
xlloreda@som.cat José Luis R. Beltrán jlro-
driguez@som.cat Carles Riobó criobo@som.
cat  Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.
cat Fotografia Xavier Solanas Administració
administraciodiarisom@som.cat Impressió 
Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de 
Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: 
Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 
2385-7439 Tancament de l’edició 19.03 h 
del 28 de juliol

somgranollers@diarisom.cat

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar 
d’Òmnium Cultural (2017)

L'Editorial, als efectes previstos a l'article 
32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s'oposa 
expressament a que qualsevol de les pàgines 
d'aquesta obra o parts d'ella siguin utilitzades 
per a la realització de resums de premsa. 
Qualsevol forma de reproducció, distribució, 
comunicació pública o transformació d'aquesta 
obra només pot realitzar-se amb l'autorització 
dels seus titulars, llevat d'excepció prevista per 
la llei. Dirigeixi's a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar 
o escanejar fragments d'aquesta obra (www.
conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Promou:

economia
social

Ens retrobem el 18 d'agost
L'edició en paper del diari Som farà una pausa dijous que ve per tornar el 18 d'agost

amb més informació de la Festa Major de Blancs i Blaus. L'1 de setembre reprendrem

la periodicitat habitual. Bones vacances! Ens retrobem per festa major!

A la festa també hi ha temps 
per a la solidaritat, de manera 
que, com cada any, l'Associació 
de Donants de Sang del Vallès 
Oriental hi organitza un acapte 
de sang. Amb el lema A la festa, 

deixa-t'hi la sang! el divendres 
26, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h es 
podran fer donacions a l'avin-
guda del Parc.

Divendres i el darrer dissabte de 
festa major, Amics de Ponent or-
ganitza l'habitual Tren Blau de 
Ponent, que, per 1 euro, permet, 
a partir de les 17 h, fer un recor-
regut per la plaça Maluquer, els 
carrers Sant Roc, Santa Anna, la 
plaça de la Caserna, els carrers 
Travesseres i Espí i Grau, i retor-
nar a la plaça Maluquer i Salvador.

Campanya de 

l'Associació de 

Donants de Sang

Amics de Ponent 

torna a engegar 

el tren blau

SOLIDARITAT

RECORREGUT
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Del 20 al 28 d'agost
Espectacle
d'aigua

Espectacle
de foc

Acte de foc
participatiu

Espectacle de 
competició

Espectacle 
infantil

    DISSABTE 20

10.30 h | Nau Dents de Serra. 
Roca Umbert
Batalla galàctica

Edat mínima de 16 anys. 
Preinscripció a blancs@gmail.com

11 h | Carrer Anselm Clavé
La minicorda

Competició amb la corda blava. 
Entre 7 i 12 anys. Cal portar guants
i calçat esportiu 

11 h | Pl. Maluquer i Salvador
Taller de castells

Converteix-te en casteller: puja, 
fes l'aleta, fes pinya amb els Xics

12 h | Parc Torras Villà

ElectroPark 5è aniversari

12 h | Pl. Perpinyà

Xops! Refresca't amb la

Granota de Can Bassa i el Basser
Cal dur roba que es pugui mullar. 
Recorregut previ: pl. Corona,
c. Anselm Clavé, pl. Perpinyà

12 h | Virtual

Expedient Blaus: Oh Granollers 
Tour turístic virtual
blausdegranollers.cat/OhGranollers

16.30 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Family Fest 2.2

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera

De 12 a 17 anys.
Cal portar banyador

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera.

Per a majors de 18 anys
Cal portar banyador

18 h | Parc Torras Villà

ElectroPark 5è aniversari

18 h | Plaça Catalunya
Pretty Guapes 

20 h | Pl. de Perpinyà
Presentació de les vacances 

blaves 2022 Enlloc com a casa: 
aquest any visit Blaus!

21 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Fest 2.2 

Concert amb Lád Cúig, Rage to 
Antonio Machine i dj Trabubu

21.30 h | Pl. de la Porxada
Concert amb la República 

Rumbera, CapiNàs i pd Tes

23 h | Pl. de l'Església
15 anys de Farra Blava 

Recorregut: pl. Can Trullàs, 
pl. Caserna, c. Travesseres, pl. 
Maluquer, c. Marià Maspons, 
pl. Barangé, c. Anselm Clavé, c. 
Marià Maspons, c. Anselm Clavé i 
pl. Corona –acte fi nal–.  

    DIUMENGE 21

10 h | Plaça de la Porxada
Gegantons Travel Club

Prova als gegantons i participa 
als jocs infantils

10 h | Parc Torras Villà
Bitlles catalanes

Joc tradicional per a tothom

10 h | Pl. de la Corona
Pedalada solidària

Inscripcions: 10 h. Sortida: 10.30 h.
Edat recomanada: a partir de 
8 anys. Casc obligatori per als 
menors de 16 anys. Aportació 
voluntària per comprar producte 
fresc i ecològic per al menjador 
social d'El Xiprer

13 h | Pl. Barangé
Holi(day) Party

Es recomana portar roba vella i 
ulleres de protecció. Venda de 
pigments tot el matí a la Porxada, 
a la plaça Barangé i al carrer 
Anselm Clavé. Preu: 0.50 €

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

2019, als Blancs

19 h | Pl. Folch i Torres
FIMAC Guitarreta

Concert amb Clàudia Allmang i 
Joana Voisin amb Armando Erenas

24 h | Pl. de la Porxada
Festa d’inici amb Blancs i Blaus

Bingo musical amb dj Jarana

Tiquets limitats

    DILLUNS 22

8 h | Pl. de l'Església
Matinades blaves

Toc de matinades per despertar i 
animar el centre de la ciutat. 
Recorregut: pl. Eslgésia, pl. Porxada, 
pl. Oli, c. Sant Roc, c. Anselm Clavé, 
pl. Corona, c. Príncep de Viana, c. 
Barcelona, pl. Porxada i pl. Església

11.30 h | Pl. Maluquer
Balambambu amb la cia. Pentina 
el Gat

18 h | Pl. de l'Església
Sortim de l'ou. Vine a veure com 
neixen les Espurnes

18 h | Pl. de Folch i Torres
4t Blaus Sound Sustem Festival. 

Rise up souns system

18 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Entrega de tiquets Terror a la Nau

Tiquets numerats i limitats per a la 
sessió de nit. Màxim 2 per persona 

18.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Aprèn a jugar a 'Looping'

Amb el Club de Rol Menrood

18.30 h | Parc Torras Villà
Expedició a la lluna 

Es busca un grup d'infants per 
participar a l'expedició

19 h | Pl. de l'Església
Revolta Nimfa. Vine i juga al joc 
de taula gegant

19.30 h | Parc Torras Villà
Xaifest. Vine a participar de la jam 
session més popular de la ciutat. 

Amb tapes i begudes de productes 
de proximitat

20 h | Pl. Folch i Torres
4t Blaus Sound System Festival.

Nou Art Records ft Dimas
Botifarrada a 5 euros

20.15 h | La Troca. Roca Umbert
Assaig especial. Acostat als castells

Els Xics preparen l'actuació de 
diumenge

20.30 h | Pl. Pau Casals
La botifarra al forat

Sopar amb La Vella
Tiquests a 5 euros a partir 
de les 19.30 h a la mateixa plaça

21 h | Pl. de Perpinyà
Revolta Nimfa. Sopar vegà i
sense gluten
Tiquets a 7 euros, a la venda a 
partir de les 19 h a la plaça

21 h | Pl. de l'Església
Escalabirres. Feu un trio i 
demostreu que teniu tant enginy 
com equilibri
A partir de 18 anys. Inscripcions
a les 19 h al lloc de l'acte

21 h | Pl. Can Trullàs
35 anys cremant la Guita 

Celebrem l'aniversari de la Guita 
amb la Guspira, la Granota de Can 
Bassa, el Farras i la Gralla de Foc

21 h | Pl. de la Porxada
Concerts de grups amateurs

amb Amnesia i Periferia

21.30 h | Pl. de Can Trullàs
Carretillada del 25è aniversari 

de la colla infantil

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Terror a la Nau. Un viatge terrorífi c 
pels 25 anys de Paranoia
Només s'hi podrà accedir amb
els tiquets adquirits a les 18 h

22 h | Pl. Pau Casals
Esp@cial QUINA Blanca 

Les sintonies més conegudes
de tots els temps

22 h | Pl. de Folch i Torres
4t Blaus Sound System Festival. 

Cookah P ft Raggattack

23 h | Pl. de Perpinyà
Revolta Nimfa. Concert amb 
Les que Faltaband i dj Txell

24 h | Ajuntament
Cremada de l'Ajuntament

00.30 h | Plaça de la Porxada
Concert amb EMLAN i

Lo Puto Cat Remixes

00.30 h | Pl. de les Olles
Festaka amb dj Container i 

Chombos

   DIMARTS 23

8 h | Pl. de l'Església
Matinades blaves

Toc de matinades per despertar i 
animar el centre
Recorregut: pl. Església, Porxada, 
pl. Oli, c. Sant Roc, Anselm Clavé, 
pl. Corona, c. Príncep de Viana, 
c. Barcelona i pl. Porxada i Església

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

10.30 h | Parc del Congost
Estesa de jocs i poblat de cabanes

Participa a la instal·lació de jocs 
creatius Petits Somnis de la cia. El 
Pájaro jocs, i construeix el poblat 
amb la cia. l'Obrador

18 h | c. de Santa Anna
Cursa de cambrers

Majors de 16 anys. Inscripcions a 
partir de les 17 h

18 h | Pl. Folch i Torres
Afterwork 360

Vine al tardeo de Blaus i passa una 
bona estona amb música i humor

18 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Entrega de tiquets Terror a la Nau

Tiquets numerats i limitats per a la 
sessió de nit. Màxim 2 per persona

18 h | Pl. de la Corona

Cercavila infantil de festa major

Recorregut: pl. Corona, c. Anselm 
Clavé, Sant Roc, pl. Porxada

18.30 h | Pl. de la Porxada
Lluïment dels elements

festius de la cercavila infantil

20 h | Pl. Perpinyà
Sopar als Porks. Les millors 
burgers a ritme de rockabilly

20.15 h | La Troca. Roca Umbert
Assaig especial dels Xics 

20.45 h | Pl. de la Caserna
Prèvia de Torets Embolats. Sortida 
dels torets més petits de la colla
Rec.: pl. Caserna i c. Travesseres

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

de Gralla, guanyadors de 2019

21.30 h | Pl. Pau Casals
Combat de glosa

Inscripcions a partir de les 18 h

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

Recorregut: pl. Caserna i 
c. Travesseres

22 h | Pl. de l'Església
Blauchitour. Gimcana nocturna

Inscripcions: de 18 a 20.30 h
a la barra de la plaça

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Terror a la Nau. Un viatge terrorífi c 
pels 25 anys de Paranoia
Només s'hi podrà accedir amb
els tiquets adquirits a les 18 h

22 h | Pl. de la Porxada
Pique de Gralles 2022

22.30 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Oju, que ve la PRIMO! Presentació 
de la Pringada Mòbil, la nova eina 
de la Pulissia Blava 

22.30 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks amb Residuos 

Permanentes, Ragtags i 

Chissourray. Tribut a la Polla Records 

EL PROGRAMA DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS | 2022

ElectroPark 

 amb la cia. Pentina 
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23 h | Parc Torras Villà

Fotia kai astéria. Acompanya les 

Dames de Foc en aquest espectacle 

per a les estrelles

23.30 h | Pl. del Peix

Signe Zuteko. Vine a conéixer el 

nou signe del zodíac

23.45 h | Pl. de la Porxada

Concert del Pique de Gralles
amb Julivert

23.59 h | Pl. del Peix

Festa del canvi de signe, de Lleó 
a Zuteko

24 h | Pl. de l'Església

Concert amb Mabel Flores i pd 
Rural Boys

    DIMECRES 24

10 h | Pl. de la Corona

El petit univers Blanc
Per a infants de 0 a 6 anys

16 h | Pl. del Peix

Guanya't el guant! Vine a conèixer 

la Corda Blava. Jam session

17 h | Pl. Maluquer i Salvador

Referescada popular. Equipa't amb 

estris d'aigua i vine a refrescar-te

18 h | Itinerant

Visit Blaus: l'experiència de ser de 
Granollers. Free tour

Inscripció a www.blausdegranollers.

cat/freetour

18 h | Carrer Anselm Clavé

Campionat de puzles. Blancs vs 

Blaus

18 h | Pl. Folch i Torres

SauresFest. Concert d'animació 

infantil amb Jaume Barri i festa de 

l'escuma

18.30 h | Pl. Barangé

Joc de clans. You'll never play alone

18.30 h | Carrer Anselm Clavé

Correvent infantil
A les 18 h, sorteig de la col·locació 

de cada colla. Fins als 12 anys

18.30 h | Pl. de la Porxada

Ball de Donzelles

19 h | Pl. de la Porxada

Música i danses mediterrànies 
amb Passaltpas

19 h | Carrer Anselm Clavé

Correvent per a adults
A partir de 12 anys

19.30 h | Cantonada Fonda Europa

Va de rams. Acompanya 

les gegantes a rebre els rams

Recorregut: c. Sant Roc, pl. Oli, c. 

Santa Elisabet, pl. Sant Francesc, c. 

Travesseres, pl. Caserna, c. Santa 

Anna, c. Sant Roc i pl. Porxada

20 h | Parc Torras Villà

Fossos Room
Festival amb actuacions i sessió 

Boiler Room

20.30 h | Pati del Museu

FIMAC Deluxe Golden Jezz Edition. 
Amb Laura Urteaga i Benjamin 

Aedo. En acabar, RITAS

21 h | Plaça de la Porxada

Arribada dels gegants de la ciutat

21 h | Plaça de l'Església

Ball amb Swing Tenes Band

21.30 h | Plaça de la Porxada

Correfoc del 25è aniversari de la 
colla infantil
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, Nou, Portalet 

22 h | Plaça de Perpinyà

Balles a plaça amb La Cobleta de 
la Copeta

22.30 h | Plaça de la Porxada

El retorn de la Cuca

23 h | Plaça de l'Església

La Vinilada ha tornat! Música dels 

60, 70, 80 i 90 per a nostàlgics 

23 h | Casino

Salsa de Festa Major
Preu: 8 euros

23.30 h | C. Anselm Clavé

Carretillada dels 30 anys de la 
colla jove. Amb els caps de colla

23.30 h | Plaça de la Porxada

Disco Inferno amb P&P Sound

    DIJOUS 25

10.30 h | Parc del Congost

El Minigolf de Mumusic Circus
Entrada en grups fi ns a les 13 h

16.30 h | Pl. Maluquer i Salvador

Vine a la Nebulosa Blanca
Cal portar xancletes, banyador i 

ulleres de piscina

17 h | Parc Torras Villà

Mommy's Drunch & Kids
Espai per a pares i mares amb infants 

de 0 a 9 anys. Amb contacontes. 

Porteu got i roba de recanvi

18 h | Plaça Folch i Torres

El tardet. Prèvia del pregó entre 

copes, rumbeta de Tomayaka

19 h | Plaça de la Porxada

Cerimònia del Pregó. Tronada i 
cercavila dels elements festius
Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Castella, pl. Corona, c. Anselm 

Clavé, c. Sant Roc i Porxada

20 h | Plaça de la Porxada

Entrada a la plaça de la cercavila i 
pilar caminat dels Xics, i balls del 
Colom, dels Capgrossos, ball de 
Giravoltes dels gegants i del Drac

21 h | Plaça de la Porxada

Pregó de Festa Major a càrrec dels 
Blaus. Encesa de la traca i cant de 
La Guimbada

21.30 h | Plaça de Perpinyà

Sopar estrellat. 10 anys de 

la Comitiva del Ganxet

Tiquets de 10 euros a Villà Viatges

21.30 h | Plaça de la Porxada

Correfoc del 30è aniversari de la 
colla jove
De 14 a 18 anys. Roba de cotó

Recorregut: Porxada, c. Sant Roc. 

Anselm Clavé, Nou, Portalet i Porxada

21.30 h | Plaça del Peix

Festival Fantastik Blancs.
Nit de cinema fantàstic, música

i sorpreses

21.30 h | Parc Torras Villà

La Diferent Orquestra amb 
l'Always Drinking Marching Band

22 h | Corredor de Sant Cristòfol

Masterclass d'astrologia amb 
Sandro Ray
Aforament limitat

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac Petit de Granollers

22 h | Casino

Festa country. Amb Marta Rubio i 

Edu Roldós

Preu de 6 euros

23 h | Plaça de la Caserna

Sortida de Toros Embolats
Recorregut: pl. Caserna, 

c. Travesseres, Santa Elisabet, 

Constància i pl. Caserna

23.59 h | Carrer Anselm Clavé

Rècord NoÉSS? Si això fos veritat, 

seria el Rècord Quinéss

24 h | Plaça de la Porxada

Versots

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Jazzwoman, Lildami 
i dj Enka
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8 h | Plaça de la Corona

Matinades de festa major 
Recorregut: pl. Corona, c. Anselm 

Clavé, pl. Catalunya, Pau Casals, c. 

Marià Maspons, Anselm Clavé, pl.

Maluquer, Perpinyà, c. Comptes 

de Bell-lloc, Corró, Santa Elisabet, 

pl. de l'Oli, pl. de les Olles. c. Santa 

Anna, ptge. Sant Bartomeu, pl. 

Folch i Torres, Església i Porxada

9 h | Plaça de la Porxada

Matinades de foc. Despertem 

Granollers amb els espetecs de les 

carretilles i el so dels tabals

Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Príncep de Viana, pl. Corona, c. 

Anselm Clavé, pl. Maluquer, c. Espí 

i Grau, Travesseres, pl. Caserna, 

ptge. Sant Bartomeu, pl. Folch i 

Torres i Església

10.30 h | Plaça Perpinyà

Càmping Farretes. Activitats lúdiques

11 h | Plaça de la Corona

Matinal de competicions: futbolí, 
dòmino i escacs

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia a càrrec de la 
Pirotècnia del Mediterràneo

14 h | Parc Torras Villà

Arrossada popular
Preu de 5 euros

16 h | Plaça de la Porxada

Carreaigua infantil

16.30 h | Plaça Folch i Torres

Gegantons club. Berena, juga i 

prova els gegantons de la ciutat

16 h | Plaça Maluquer i Salvador

La Guita Xica Travel. Gimcana i

festa de l'escuma

17 h | Plaça de l'Església

Assaig a la fresca de Xics

17 h | Plaça Maluquer i Salvador

Sortides del Tren Blau de Ponent

18 h | Plaça de les Olles

24è Concurs de Cuina de Peix 
Blau i Bacallà amb Tonàlics
Inscripcions a l'Instagram 

@peixblauibacalla i el mateix dia

17 h | Plaça de la Porxada

Ballada de Festa Major amb 
la cobla Ciutat de Granollers

17 h | Plaça Folch i Torres

Acompanya'ns a l'estirada. 

Cercavila d'animació

19 h | Carrer Anselm Clavé

Estirada de corda infantil 
Fins a 13 anys. Guants i calçat tancat

19.30 h | Carrer Anselm Clavé

Estirada de corda
A partir de 13 anys. Guants i calçat 

tancat per evitar accidents

20 h | Teatre Auditori de Granollers

'Bona gent', de Quim Masferrer
Entrades a escenagran.cat

20 h | Pl. dels Recanvis. Roca Umbert

Espectacle de dansa
Famílies amb infants a partir de 6 anys

20 h | Parc Torras Villà

Espectacle 'A la fresca' de la cia. 
Confetti

20.30 h | Plaça de la Porxada

Sortida de la Gralla de Foc dels 
Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Plaça de la Porxada

Correfoc de la colla gran de Diables 
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, pl. Corona, c. Príncep 

de Viana, Barcelona i Porxada

21 h | Plaça dels Recanvis

3a PinkDisco infantil blava

22 h | Plaça de la Corona

Furor de Blaves. Concurs musical

Inscripció a l'Instagram @lesblaves

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac de Granollers

22.45 h | Plaça de la Porxada

Correaigua

23 h | Casino

Ball del fanalet amb Marian
Preu de 8 euros

23.30 h | Plaça de la Porxada

Timbalada dels Diables

00 h | Plaça de la Porxada

Blaus presenta… La meva gran 
nit! Amb dj Magestik, Surda i 
Nostromo

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Fundación Toni 
Manero i dj Miki Puig
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10 h | Parc del Congost

Correllets. correllets.cat

10 h | Parc Torras Villà

Jocs de rol

10.30 h | Parc de Ponent

Circuit d'aventura, tirolina, 
rocòdrom i caiac

11 h | Plaça Maluquer i Salvador

August fest. 20 anys de la Guspira
Preu del dinar de 7 euros

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia

12.15 h | Plaça de la porxada

La Convidada. Rebuda als gegants 
vells de Santa Coloma de Gramenet
Recorregut: Porxada, c. St Roc, Sta 

Elisabet, pl. Sant Francesc i retorn

13 h | Parc Torras Villà

Llançament de rajoles

14 h | Parc Torras Villà

Botifarrada blanca
Preu de 5 euros

17 h | Plaça de la Corona

Trobada de ball de bastons
Recorregut: c. Anselm Clavé, Sant 

Roc i Porxada

17 h | Plaça Maluquer i Salvador

Sortides del Tren Blau de Ponent

17.30 h | Plaça de la Porxada

La Convidada. Cercavila de gegants
Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Príncep de Viana, pl. Corona, c. 

Anselm Clavé, Sant Roc i Porxada

17.30 h | Plaça Pau Casals

Ballada de sardanes amb La Cobla 
Orquestra Montgrins

18 h | Plaça Folch i Torres

Vine a berenar amb Amarruk. Te, 

pastes i dolços típics del Marroc

18 h | Plaça de la Porxada

Exhibició de ball de bastons

18.30 h | Carrer Anselm Clavé

Passada de rajoles infantil

19 h | Plaça de la Porxada

La Convidada. Mostra de balls 

19.30 h | Carrer Anselm Clavé

Passada de rajoles

20 h | Plaça Pau Casals

Pícnic Menut

20 h | Plaça Perpinyà

Rodafoc. Lluïment de foc infantil

20 h | Parc Torras Villà

Concert. Cobla Montgrins

20.30 h | Plaça de la Porxada

Sortida de la Gralla de Foc dels 
Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Teatre Auditori de Granollers

Abbey Road. Tribut als Beatles

21 h | Plaça de la Porxada

Correfoc de la colla gran de Diables
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, pl. Corona, c. Príncep 

de Viana, c. Barcelona i Porxada

21 h | Plaça de Can Comas

Plantada de telescopis

22 h | Plaça Pau Casals

Nit golfa infantil amb Ambauka

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac de Granollers

22 h | Plaça de l'Església

Univers Ot - El teu guateque

22.45 h | Plaça de la Porxada

Correaigua  

23 h | Parc Torras Villà

Ball amb l'Orquestra Montgrins

23 h | Casino

Festa dels 80-90. Preu de 5 euros

23.30 h | Plaça de la Porxada

Timbalada dels Diables

24 h | Plaça de la Porxada

Concert amb Figa fl awas i
dj Trapella amb dj Badabronx

24 h | Plaça Maluquer i Salvador

Festa dels 1.000 litres

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Sixtus i Loca Histèria
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10 h | Plaça de la Corona

Retrobada de puntaires 

11 h | Parc Torras Villà

Pep Callau i Pepsicolen

12h | Parròquia de Sant Esteve

Missa major de Festa Major

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia

12.15 h | Plaça de la Porxada

Diada castellera

14.30 h | Pl. del Tiny a Roca Umbert

Dinar de Xics per recuperar forces

16 h | Pl. del Tiny a Roca Umbert

Concert i festa amb la Portàtil FM

17.30 h | Plaça de la Porxada

Ball de Donzelles

18 h | Pl. de la Corona

Seguici dels rajolers

19 h | Palau d'Esports

Concurs de Rajolers

19 h | Casino

Ball amb David Swing
Preu de 8 euros

194.30 h | Parc Torras Villà

Havaneres amb el grup Barcarola

21.30 h | Carrer Anselm Clavé

La traca dels 1.000 metres

22.30 h | Parc Firal

Focs artifi cials

24 h | Plaça de la Porxada

Veredicte de la colla guanyadora i 
intercanvi de mocadors amb dj Pipo

Del 20 al 28 d'agost EL PROGRAMA DE LA FESTA | 2022

Correfoc de la colla gran de Diables
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Tenim cura del present
per garantir el futur

PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR

SEGUIMENT DE 
LA GESTACIÓ I 

ASSISTÈNCIA A PARTS

ECOGRAFIA
3D I 4D

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES

PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL

MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

DIETÈTICA 
I NUTRICIÓ

TRACTAMENT LASER CO2 

PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA 
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

CITA PRÈVIA

    93 255 78 00
Josep Umbert, 2, 2n-2a
08402 Granollers
     659 181 748

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.


