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Bona
Festa Major
Tenim la ciutat preparada per cele-
brar la nostra Festa Major, per tor-
nar a posar-nos el mocador i agrair 
la immensa tasca i treball incansable 
de la Comissió de la Festa Major. Ara, 
ens toca disfrutar i viure intensament 
nou dies en blanc i blau. Han estat 
mesos de treball que culmina a les 
places i als carrers. Vivim la festa cada 
minut, cada segon… són més de 200 
actes organitzats per la Comissió de 
Festa Major, per les colles de Blancs 
i Blaus i per les entitats de la ciutat. 

La nostra Festa Major ens emociona, 
ens fa lluitar i defensar el nostre co-
lor, ens identifica, ens uneix. Sumem 
les forces blanques i blaves per viure 
amb il•lusió la nostra particular riva-
litat festiva.

La Festa Major de Blancs i Blaus de 
Granollers és la suma d’una feina 
col•lectiva, creativa i original, fruit de 
la bona organització i de la bona ente-
sa entre Blancs i Blaus.

Visca els Blancs!
Visca els Blaus!
Visca la Festa de Major
de Granollers!

Josep Mayoral i Antigas,
alcalde de Granollers
Mireia López i Ontiveros,
regidora de Cultura
Ramon Forns i Canal,
cap de colla dels Blancs
Xavier Guijarro Rubinat,
cap de colla dels Blaus

CONSELLS PER PARTICIPAR 
EN ELS ACTES DE FOC
• Portar roba de cotó, preferiblement 
vella, amb mànigues i pantalons llargs. 
Portar un barret amb ales que cobreixi 
tot el cap i tapar-se el clatell amb un 
mocador de cotó

• Protegir-se els ulls i portar el calçat 
adequat (esportiu, de muntanya, etc.)

• Tenir cura de tapar-se les orelles per 
disminuir els sorolls de les explosions 
pirotècniques.

• No demanar aigua als veïns.

• Obeir les indicacions dels serveis 
d’ordre públic i de sanitat, i seguir en 
tot moment les indicacions dels dia-
bles. En cas de perill, seguir les instruc-
cions dels diables.

• Prohibit portar productes pirotècnics 
particulars, havent d’utilitzar única-
ment els preparats pels organitzadors.

• Respectar les figures de foc, els seus 
portadors i els músics, adoptar una ac-
titud correcte amb els diables i no obs-
taculitzar el pas ni fer-los caure.

• Assabentar-se abans de l’inici del 
recorregut del correfoc i dels punts 
d’assistència sanitària.

• En el cas de patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària.

• Els nens petits que es porten a coll-
i-bé també han d’anar vestits adequa-
dament.

AJUDEU-NOS A MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ
Si no heu rebut aquesta publicació a casa o l’heu rebut en mal estat, 
feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 83 o enviant un missatge a 
cultura@ajuntament.granollers.cat

Edita: Comissió de la Festa Major 
de Granollers
Redacció: Montse Garriga
Maquetació: Paco Castilla

Fotografies: Toni Torrillas
Impressió: Impremta Pagès
Tiratge: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: B-38518-2003
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TOT A PUNT... QUE COMENCI LA FESTA!

EL VEREDICTE!

9 dies de festa i 230 actes programats. De dissabte 20 
d’agost a diumenge 28 Granollers es tenyeix de blanc i blau. 
La ciutat viu amb aquests dos colors i amb la festa, la força 
i la capacitat organitzativa de les colles de Blancs i Blaus, 
que amb la Comissió de la Festa Major programa sorpreses, 
reptes, novetats, actes consolidats, actes competitius…
De fet, en aquesta edició de la festa augmenten els actes 
competitius, passen de 7 a 9, perquè s’afegeix el Correvent 
infantil i d’adults, el dimecres 24 d’agost a les 18.30 h al ca-
rrer d’Anselm Clavé. 
A la zona de joc s’instal•laran dues estructures idèntiques, 
una per a Blancs i l’altra per a Blaus, on es subjectaran uns 

El darrer dia de Festa Major, a mitjanit, és un dels moment 
més esperats de la festa, arriba l’hora del Veredicte de la 
colla guanyadora i l’intercanvi de mocadors entre colles. 
Així s’anomena l’acte que desvetlla si els Blancs o els Blaus 
s’emporten la festa. Un veredicte que atorga un jurat que 
delibera valorant els actes de competició, que no determi-
nen la colla guanyadora, perquè el jurat també té en compte 
els actes organitzats per les colles en els àmbits de la diver-
sitat, la cooperació, la innovació i la mateixa organització.
Quan el jurat emet el veredicte s’ha valorat en global i se-
gons el criteri de cadascú. El jurat està format per onze per-
sones, presidit per l’alcalde, la regidora de Cultura n’és la 

vicepresidenta, un moderador/a, un secretari/a, cinc vocals 
vinculats al món associatiu de la ciutat, una persona de la 
colla dels Blancs i una altra de la colla dels Blaus. Dalt del 
balcó es pronuncia el veredicte que acaba amb les següents 
paraules: “I la colla guanyadora de la Festa Major 2016 és...” 
El premi per a la colla guanyadora és escollir qui fa el Pregó 
de la propera Festa Major. En acabar el veredicte arriba el 
moment d’intercanviar-se el mocador i la samarreta. El da-
rrer acte del programa és la festa de cloenda amb Blancs i 
Blaus, que porta per nom: Petons, abraçades i intercanvi de 
mocadors amb Jack DaFons - Zoco, Salamandra a partir de 
les 0.15 h a la Plaça de Barangé.

canals amb una longitud d’uns 60 metres, iguals a cada 
cantó. Per aquests canals  els participants hauran de fer 
córrer el mateix nombre de boles de porexpan de 120 mm 
de diàmetre en el menor temps possible. Al Correvent 
l’acompanyen els actes de competició tradicionals: Estira-
da de corda infantil i d’adults; la Passada de rajoles infantil 
i d’adults, el Llançament de rajoles i el Concurs de Rajolers.
 Una altra de les novetats d’enguany és la Matinal de com-
peticions de futbolí, dòmino i escacs que es disputaran a 
les 11 h a la plaça de la Corona, el divendres 26 d’agost, 
reunint així els campionats de jocs en un mateix espai i 
horari.
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SERVEI DE LAVABOS PÚBLICS
A les places de Barangé, Església, Maluquer, Folch i Torres, i parc Torras Villà hi haurà mòduls sanitaris equipats amb vàter, 
servei de neteja i vigilància.
Aquests espais tancaran una hora després de finalitzar els actes.

PER UNA FESTA MÉS SEGURA
Punt d’Atenció Sanitària
En els actes que comporten risc hi haurà ambulància. Com a novetat, durant tota la Festa Major s’habilita un Centre 
d’Atenció Sanitària que trobareu, des de la tarda i fins a la matinada, al carrer Barcelona (del 20 al 24 d’agost) i a l’avinguda 
del Parc (del 25 al 28 d’agost)
Salut i Festa
A la plaça de Barangé, de dijous a dissabte hi haurà un punt informatiu adreçat als joves.

PER UNA FESTA
MÉS ACCESSIBLE
Mobilitat reduïda
Trobareu cadires pintades de blanc i blau, reservades per 
a persones amb mobilitat reduïda, al parc Torras Villà i a 
la plaça de les Hortes. També podeu reservar cadires per 
als actes de carrer trucant al telèfon 638 062 640, del 22 
al 28 d’agost.
Teniu a disposició lavabos adaptats a les places de Malu-
quer i Salvador, Barangé, Folch i Torres, Hortes, Corona i 
al parc Torras Villà.
Traducció a la llengua de signes catalana
Els actes del repte, del pregó i del veredicte, els actes 
de Blancs La sorpresa del Carib, FILMAC a càrrec de De-
cember Quintet, Gala dels Premis Galí i l’acte de Blaus 
Tot al Blau! tindran traducció simultània en la llengua de 
signes catalana.
Pel·lícules subtitulades
Per a persones amb dificultats auditives se subtitularan 
les pel·lícules de divendres i dissabte al parc Torras Villà.
Org.: Sírius. Centre per a l’Autonomia Personal

CONSERVEM NETA LA CIUTAT
Durant la setmana de Festa Major la recollida d’escombraries 
canvia d’horari amb l’objectiu de fer-la compatible amb 
l’activitat festiva. 
Així, els dies 24, 25, 26, 27 i 28 d’agost el servei de recollida 
es farà al matí. 
Els dies festius 21, 26 i 28 d’agost no hi haurà aquest servei.
A l’illa de vianants les plataformes de recollida selectiva es-
taran a disposició dels ciutadans als llocs habituals, de 10 h 
a 13 h, excepte els dies festius i el dijous 25 d’agost, que no 
hi haurà cap servei de recollida en aquesta zona.
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El punt de venda oficial de productes de la Festa Major 
és la Botiga, que està ubicada a la Casa de Cultura Sant 
Francesc (c. Espí i Grau, 3), on hi podeu trobar tot el mar-
xandatge de Blancs i Blaus i de les entitats culturals i fes-
tives de la ciutat: Diables, Drac, Xics, Gegants, Passaltpas, 
Agrupació Excursionista... A la Botiga teniu les samarre-
tes de les colles, els mocadors dels Blancs i dels Blaus, els 
gots reutilitzables... Podreu comprar en metàl•lic o amb 
targeta de crèdit.
L’horari de la Botiga és el següent:
Del 19 al 27 d’agost, d’11 h a 13.30 h i de 17.30 h a 21.30 h 
i el diumenge, 28 d’agost, de 17.30 h a 20 h

LA BOTIGA, A LA CASA DE CULTURA

PARC TORRAS VILLÀ 
DIJOUS 25 D’AGOST 
23 h Cinema a la fresca. Inside Out 
Curtmetratge. Parrot Away

DIVENDRES 26 D’AGOST
14 h Arrossada popular. Preu: 5 €
22 h Cinema a la fresca subtitulada 
El viatge de Chihiro 
Curtmetratge. Lilou

DISSABTE 27 D’AGOST subtitulada

22 h Cinema a la fresca. Divergent 
Curtmetratge. Otto 
Col·l.: AssociacióFantàstik 
Patr.: Caprabo i Damm

DIUMENGE 28 D’AGOST
21 h Parc del Congost 
Sopar de fi de festa 
Col·l.: Polleria R. Brunat 
Venda tiquets 1 hora abans 
Tiquets limitats 
Preu: 6 €

PLAÇA DE LES HORTES 
DIJOUS 25 D’AGOST
23 h Ball amb l’Orquestra Taxman 
Patr.: Àgora Assessorament i Ser-
veis 

DIVENDRES 26 D’AGOST
19.30 h Cantada d’havaneres amb 
Port Vell 
Hi hauràrom cremat
23 h Ball amb La Privada Orquestra

DISSABTE 27 D’AGOST
17.30 h Ballada de sardanes amb la 
cobla Punt Cat 
19.30 h Concert amb La Chatta 
Orquestra 
23 h Ball amb La Chatta Orquestra 

DIUMENGE 28 D’AGOST
19 h Ball amb Els Miven 

AVINGUDA DEL PARC 
DIJOUS 25 D’AGOST
1 h Concert amb GermàNegre, Dr. 
Prats i Dj Mamayé- Apolo Caníbal 
Sound System

DIVENDRES 26 D’AGOST
1 h Concert amb Versión Impossible 
i Los 80 Principales 

DISSABTE 27 D’AGOST
1 h Concert amb Hotel Cochambre i 
Dj Spike - 2046

MENJAR I BEURE AL PARC 
TORRAS VILLÀ
Refés-te i torna a la festa!
23 i 24 d’agost, d’11 h a 3 h 
25, 26 i 27 d’agost, d’11 h a 5 h 
28 d’agost, d’11 h a 1 h

CINEMA, CONCERTS, MÚSICA I BALL
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www.kidsandus.esAnglès a partir d’1 any

Kids&Us Granollers Centre
Sant Josep De Calassanç, 69 (Cantonada Murillo)
08402 Granollers
T. 660 078 523
granollers.centre@kidsandus.es

Kids&Us Granollers 
C/ Ramon Llull, 5 Baixos (cantonada Corró)
08401 Granollers
T. 93 840 66 49 / 660 078 523
granollers@kidsandus.es

SPEAK In COLOUrS
Kids&us us desitja unA BOnA FESTA MAJOr!
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ÀGORA US DESITJA 
UNA MOLT BONA 

FESTA MAJOR

2016
A GRANOLLERS DES DE 1987 agora-sa.com
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PEL TEU 
CASAMENT
 VINE AL 
CIUTAT

“Al 2016, el teu casament amb tot inclòs des de 85,00€

Si reserves abans del 30 de setembre:
4 habitacions gratuïtes pels vostres convidats

i La Suite per a vosaltres.”

C/ Turó Bruguet, 2. 08402 Granollers 
Tel: 93 879 62 20 Fax: 93 879 58 46 

granollers@ciutathotels.com 
www.ciutathotels.com

La periodista i escriptora Anna Ballbona serà la relatora. 
Ha escrit a l’edició comarcal d’El 9 Nou, on es va iniciar 
professionalment i ha estat col•laboradora de Ràdio Gra-
nollers. Redactora al diari El Punt Avui, col•labora en di-
versos mitjans de comunicació: El Temps, Vallesos i Els 
Matins de TV3. Enguany ha publicat la novel•la Joyce i les 
gallines, finalista al Premi Llibres Anagrama, el seu debut 
en narrativa. Podreu trobar el relat els dies 22, 27, 28 i 29 
d’agost a partir de les 10 h, a l’Ajuntament, a la Botiga de 
Festa Major, a l’Oficina de Turisme i a www.blancsiblaus.

El jove dissenyador granollerí Aleix Font és el creador del 
cartell d’aquesta festa, després de guanyar el Concurs 
d’imatge de la Festa Major, entre 15 candidatures. Unitat 
i competitivitat són dos dels conceptes principals en què 
pivota la nostra festa i que Aleix Font ha volgut mostrar en 
el disseny amb una “B” subjectada per la mà blanca (força 
Blanca) i la mà blava (força Blava). Per Aleix Font: ”aquest 
gest, a part de representar la unió de dues forces per sub-
jectar la festa, representa la competitivitat, ja que cada 
mà estira a una banda per endur-se la victòria desitjada.”

ANNA BALLBONA,
LA RELATORA DE LA FESTA

LA IMATGE, 
UNITAT I COMPETITIVITAT
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www.reckittbenckiser.com

amb la Festa Major
de GRANOLLERS!
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#FMBIB LA FESTA 2.0
Podeu actualitzar notícies, avisos i últimes hores a les xar-
xes socials al www.facebook.com/blancsiblaus i al Twitter: 
@blancsiblaus. També disposeu de l’App Granollers, amb 
la programació de la festa i la pàgina web oficial de Festa 
Major: www.blancsiblaus.cat.

Ràdio Granollers emetrà una edició especial de Grano-
llers Avui, dijous 25 d’agost, de 12 a 13 h, amb l’actualitat 
de les colles de Blancs i Blaus. Podeu sintonitzar Ràdio 
Granollers al 107.6 FM i a www.radiogranollers.cat.

VOTV us ofereix cada dia a les 20 h a l’Infovallès conne-
xions en directe de la festa. Dijous, a les 19.30 h, es fa la 
retransmissió del Pregó, que també es podrà veure pel 
Canal 159 de Movistar. Divendres en directe, a les 19.30 h, 
l’Estirada de Corda i diumenge, de 19 h a 21 h, el Concurs 
de Rajolers per VOTV i pel Canal 159 de Movistar. I a les 
23 h, des de la Porxada VOTV presenta el programa Espe-
rant el Veredicte, amb tertulians que analitzaran els mi-
nuts previs al desenllaç de la festa. Tothom pot seguir-ho 
i participar a les xarxes socials amb l’etiqueta: #fmbibvotv

App per a mòbil Granollers
www.granollers.cat/apps

Consulta el programa de
Festa Major

a la App Granollers,
descarrega-la i porta

la festa al mòbil!
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 TICKET

A1 231534

ACCIÓ!tres i..

UNA FESTA
DE PEL·LÍCULA

GALA DELS 
PREMIS GALÍ

PINTA LA TEVA
SAMARRETA!

El nostre cinema no seria el mateix sense la 
primera edició de la Gala dels Premis Galí, una 
cerimònia de luxe per entregar el prestigiós 
premi de l’Acadèmia del Cinema Blanc. 
No te la pots perdre, es farà recordar!

Dimecres 24 a les 22 h, Plaça de l’Església

Aquest any la samarreta infantil també és 
participativa! Quan compris el model infantil 
rebràs un pack de 6 colors especials per a tèxtil. 

Fes que la teva samarreta blanca sigui única! 

Enguany els Blancs us hem preparat una experiència 
única. Us convidem a descobrir el món del cinema des 
d’una nova perspectiva: en primera persona. 

Una festa on no sereu mers espectadors asseguts a 
una butaca, sinó que creuareu la pantalla i 
descobrireu tota la màgia del cinema que us hem 
preparat. La nostra festa supera la ficció, i fa possible 
tot el que semblava impossible. 

Tenim el plató ideal, una escenografia potent, la millor 
banda sonora, bons actors, el millor guió… i només hi 
falteu vosaltres: els protagonistes principals!

Viu amb Blancs… UNA FESTA DE PEL·LÍCULA!
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Portem mesos #enformaperlatercera
+ info a www.blancs.cat

Felicitats!

Benvinguda!

2016

De la productora guanyadora
de les darreres edicions.

PROPERES ESTRENES
El que no et pots perdre d’aquesta festa.

FMBIB
2015

FMBIB
2014

filmac
Inici dissabte 20 a les 22  h 
Davant la Fonda Europa

Rock als Porks 2.0 amb 
Gaia Quartet i Deceleratrix

Dimarts 23 a les 20 h. Plaça Perpinyà 

Rock als Porks mini
Dimarts 23 a les 20 h. Plaça Perpinyà 

Ataka Taka
Dissabte 20 a les 22 h. Plaça Porxada · L’encesa de l’Inferno

Dimecres 24 i dijous 25, diversos espais.

· Disco Inferno + Las Bistecs
· Ressaca Inferno + El Sobrino del Diablo

TRILOGIA INFERNO

L’acte estrella de la Festa Major és Blanc i fa trenta 
anys. Una edició especial d’aniversari que no et pots 
perdre si algun cop has estat sota les mànegues del 
Correaigua! Com sempre amb música en directe!

Correaigua 30 ANYS
Divendres 26 a les 22:45 h 
Plaça Porxada

Les Dames de Foc celebren vint anys amb un 
espectacle carregat de novetats: 
Nous elements de foc, malabars i música en 
directe creada per a l’ocasió. Tot fet a casa!

20th Century Foc
Dimarts 23 a les 23 h
Parc Torras Villà

Emparanoia’t al Cinema
Dilluns 22 a les 21:30 h
Plaça de les Olles

Xaiem la festa
Dilluns 22 a les 18 h
Plaça Folch i Torres

Sopar de gala: 
Blanc to the future

Dijous 25 a les 21:30 h. Plaça Perpinyà

La sorpresa del Carib
Dissabte 20 a les 19:00 h
Plaça de les Olles

Nit golfa infantil amb 
La Tresca i la Verdesca

Dissabte 27 a les 22 h. Plaça de Can Trullàs

Sopar Menut
Dissabte 27 a les 20 h. Plaça de l’Església
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Servei de gots reutilitzables
que trobaràs en els bars de la festa

Des de dilluns 22 d’agost
es podran retornar

a la caseta que hi haurà a l’avinguda del Parc.

• Dilluns, dimarts i
 dimecres de 20 h a 3 h
• Dijous de 20 h a 5 h

• Divendres de 14 h a 5 h
• Dissabte de 20 h a 5 h
• Diumenge de 20 h a 3 h

EL GOT
DE GRANOLLERS

Posa el braçalet de Festa Major 
al teu infant, així, si es perd, 

serà més fàcil trobar-lo.

si el perds
el trobarem

Només hi has d’escriure el teu nom 
i un telèfon mòbil de contacte. 

Braçalets disponibles a la Botiga de 
Festa Major i a l’Oficina de Turisme

PER
FESTA MAJOR

aparca a Can Comas
o al Pàrquing Auditori,

entre el 20 i el 28 d’agost

Consulta preus!
Més informació: 677 480 771

DÓNA SANG PER FESTA MAJOR

“A la festa, deixa-t’hi la sang!” és l’eslògan per captar do-
nants de sang i que, per novè any consecutiu acull la Festa 
Major de Blancs i Blaus. La campanya de donació de sang 
dura quatre dies. Comença dilluns 22, a l’Hospital General 
de Granollers, de 9.30 a 13.30 h; dimarts 23 i dimecres 
24 d’agost, a la parròquia de Sant Esteve, de 17 h a 22 h; 
i divendres 26, a partir de les 10 h a l’avinguda del Parc, 
i fins a les 14 h. Aquesta activitat està organitzada per  
l’Associació de Donants de Sang del Vallès 

RECOMANACIONS
• Es pot donar sang si es tenen entre 18 i 65 anys
• Si el pes corporal supera el 50 kg
• Si no s’ha patit hepatitis després dels 12 anys
• Per donar sang no fa falta anar dejú
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# PorróEmoji # Blaus2016

«Un blau és un blau i el seu porró», 
va dir Ortega y Gasset en una ocasió.

Recuperem un símbol cridat a repre-
sentar-nos: el porró.

Blaus som aquella sobretaula entre 
eufòria i somriures on corren els 
porrons, l’aplegar-se al voltant d’un 
carretó amb música i fer-ho gran, 
compartir el moment amb la gent 
perquè sigui irrepetible. Som això, 
grans i petits passant-se el porró de 
mà en mà. Justament això, aquest 
passar-se el porró de mà en mà: som la 
suma senzilla i convençuda de cada 
blau.

El porró! Que ens recorda les nos-
tres arrels, el nostre origen popular, 
la juerga i la conya, la voluntat de 
ser plegats i construir junts, de mà en 
mà i colze a colze... una suma que ens 
multiplica!

Així doncs, aquest any no només fem 
festa: reivindiquem el porró, reivin-
diquem l’acte de compartir com una 
petita rebel·lió quotidiana, reivindi-
quem que som tradició i modernitat. 

I ho fem de la millor manera: entre 
símbols i emoticones. 

I per això, presentem una festa que 
gira al voltant de la col·laboració 
entre colles, les llargues estones de 
complicitat al voltant d’una activi-
tat, nous formats per una festa que 
manté l’essència i es reinventa: ens 
apropiem dels espais, reivindiquem la 
força blava i tenyirem la ciutat del co-
lor que pinta. Granollers serà blava, 
o no serà!

Així doncs, destaquem especialment 
aquest nou format d’acte, aquests 
“actes de porró”, de passar l’estona, 
fer-ho junts i viure en blau. Els podeu 
trobar a la pàgina de la dreta

Hem estat treballant molt i hem sigut 
capaços d’imaginar el programa més 
complet dels últims anys. Un nou 
tipus d’acte que pren quatre formes 
diferents en quatre dies diferents, 
i tantes altres novetats que trobaràs 
al programa, i no parar!

Aguantaràs?
Doncs encara n’hi ha més...

...VOLEM QUE EL PORRÓ SIGUI 
UNA EMOTICONA DE WHATSAPP!

Signa tu també la petició! Segueix la campanya a:

www.blausdegranollers.cat/porroemoji
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Ho apostem Tot al blau a la Plaça 
Maluquer: jocs i actuacions tot 
el dia i, per acabar, un espectacle 
cabaret de la mà dels mateixos 
Blautònics. I ei! Hem de dir-ho: 
aquest any els Blaus tornem a 
portar la Cremada de l’Ajunta-
ment a Granollers! 

dilluns 22diumenge 21

Al matí, molts colors però només 
un sentimiento: Holi Party blava! 
A la tarda, convertim el cercavila 
en una manifestació: pren un 
porró i suma’t al Blau Block, vine 
al capdavant de tot!

dissabte 20

Un dia celta: prenem el parc i 
tornem al medieval amb activitats 
tot el dia i fins la mitjanit. 
També prenem els carrers i els 
omplim de foc amb la Trobada 
infernal, mostra i cercavila de 
bestiari de foc d’arreu de 
Catalunya.

divendres 26

Nit blava... i dia blau! Final de festa 
i màxima energia per presentar 
el dia amb més activitat: actes 
infantils, juvenils, familiars i per 
adults, i una nit amb un porró de 
festa preparada des de les colles 
joves de Blaus!

Les Dones de Dena i els Fòssils 
presenten Blaus en viu a la Plaça 
de la Corona, un espai per gaudir 
relaxadament de la festa amb 
actuacions i espectacles. 
Però ep! Per qui vulgui més festa, 
les Blauchirris assalten la Porxada 
i la gimcana nocturna es conver-
teix en el Blauprix!

dimarts 23

I dimecres, no parem: arriba el 
concepte del pícnic electrònic 
a Granollers! La millor música 
electrònica i activitats per a tots 
els públics a l’Electropark 2016.

dimecres 24

61k 30k

61.000 persones que els agrada Blaus (habitants de Granollers): 61k
30.000 seguidors de Blaus (meitat dels habitants de Granollers): 30k

Blaus creixerà fins a fer seus la meitat dels habitants de Granollers. 
Estatuts fundacionals dels Blaus, Capítol 1. Preàmbul, 1988.

*

*
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25 ANYS DELS XICS
A la Festa Major de Blancs i Blaus de 1990 va aparèixer 
un nou element de competició entre les dues colles: veure 
qui era capaç d’aixecar un castell. Des dels Blancs es van 
iniciar contactes amb Minyons de Terrassa i Castellers de 
Barcelona. En dues setmanes d’assaig, amb camisa blanca 
i més ganes que tècnica, en el Concurs de Rajolers, la colla 
dels Blancs van fer un pilar de 4 aixecat per sota carregat 
i un intent de 3 de 5 net. Aquest va ser l’embrió dels Xics 
de Granollers que es van fundar com a entitat l’any 1991. 
Aquesta temporada els Xics celebren 25 anys i com a com-
memoració dels primers castells fets a festa major, els Xics 
alçaran en el Concurs de Rajolers, al Palau d’Esports, un 
pilar de 4 aixecat per sota igual que el que es va fer en el 
Concurs de Rajolers de 1990. Durant la setmana tothom 
està convidat a fer pinya: dilluns, 22, a les 20.15 h a La Tro-
ca, Assaig especial. Dimecres 24, a les 18 h, a la pl. de Can 
Trullàs, Taller de castells i divendres, assaig obert a la pl. de 
l’Església, a les 17.30 h. Com cada festa major el pilar de 4 
caminat dels Xics de Granollers donarà inici a la cerimònia 
del Pregó. I la gran cita és diumenge, 28 a les 12.15 h a la 
Porxada amb l’actuació castellera amb Capgrossos de Ma-
taró, Castellers de Sabadell i Xics de Granollers.

Dissabte 27 d’agost els Amics dels Gegants i Capgros-
sos de Granollers conviden els quatre gegants de Molins 
de Rei a la nostra festa. Els Gegants Vells, en Miquel i la 
Montserrat, daten de 1913 i representen des dels seus 
orígens un bon hereu i una rica pubilla, pare i filla en el dia 
de les esponsalles d’ella. En Miquel i la Montserrat ja han 
ballat a Granollers els anys 1965, per la Fira de l’Ascensió, 
i el 1987 per la Festa Major. 
Els Gegants Nous, en Bernat i la Candelera, són construïts 
a Granollers i des de la seva estrena, l’any 1988, han estat 

els encarregats de representar Molins de Rei fora de la 
vila. 
Així doncs els Gegants de Molins de Rei faran estada a 
Granollers dissabte 27 d’agost, al matí, a les 12.15 h a la 
pl. Maluquer i Salvador, i a la tarda, a les 17.30 h des de 
la plaça de la Porxada, on s’inicia del cercavila geganter 
amb recorregut per c. Barcelona, c. Príncep de Viana, pl. 
Corona, c. Anselm Clavé, c. Sant Roc. El cercavila acaba a 
la pl. Porxada, a les 19 h, quan comença la Mostra de balls 
dels Gegants de Molins de Rei i els Gegants de Granollers.

CONVIDADA DELS GEGANTS DE LA CIUTAT 
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EL RECAPTE
ELS COMERÇOS AMB LA FESTA
La col•laboració dels comerços de la ciutat amb la festa 
creix any rere any. En aquesta edició més d’un centenar de 
botigues s’afegeixen al Recapte, aportant 60 €, i l’associació 
Gran Centre ha passat a formar part dels patrocinadors,  
col•laborant a la matinal de jocs. Tots els comerços que 

participen al Recapte són punts d’Informació de la festa i 
ofereixen als seus clients la possibilitat d’emportar-se una 
panera amb diversitat de productes. El guanyador o guan-
yadora de la panera es donarà a conèixer durant el Concurs 
de Rajolers, al Palau d’Esports, el diumenge 28 d’agost.

• ABACUS
• ALLIANCE FRANÇAISE 

DE GRANOLLERS

• ARSÈNIC ESPAI DE 

CREACIÓ
• AUTOESCOLA 

GRANOLLERS
• BARBANY
• BIBA
• BORINOT ROS
• CA L’ESPINASA
• CA L’ILLA – PERE ILLA 

MAS
• CAFETERIA LA NOU

• CAL QUIM
• CALÇATS MIRALLES

• CALÇATS TARRATS

• CAN 60
• CARNISSERIES FONT

• CASA MARGARIT

• CENTRE 
D’ASSESORAMENT DE 

BELLESA
• CERVESERIA PUPUT

• CLUB NATACIÓ 
GRANOLLERS

• COPISTERIA COPI 

PARC
• DAUJOCS
• EL CELLER DEL 

JABUGO
• EL CUIT RESTAURANT

• EL JARDINET
• EL MIRALLET
• EL MÓN ADVENTURE

• EL MÓN DE LA FESTA

• EL MOS
• EL TRULL DEL CASINO

• ELIAS BOULANGER

• EQUIVALENZA
• ESCOLA SUPERIOR 

D’IMATGE PERSONAL 

MARGARET
• ESTANC COT
• ESTANC LA PORXADA

• ESTANC VERGE DE 

NÚRIA
• FARMÀCIA 

BELLAVISTA
• FARMÀCIA BRETCHA

• FARMÀCIA GEMMA 

FONT
• FARMÀCIA OLIVET

• FARMÀCIA PARERA

• FARMÀCIA 
VINYAMATA

• FERRETERIA CANAL

• FERRETERIA LA 
COMARCA

• FERRETERIA SIRVENT

• FORN EL RACÓ
• FORN SANT JORDI

• FRANKFURT ARIES

• GOTTA PERFUMERIES

• GRANIER PANS 
ARTESANS

• HATMAN’S BRITISH 

LOUNGE BAR
• HERBES DEL 

PORTALET
• HERBES SALVATGES 

MAURICE MESSEGUÉ

• INHALA
• INTECAT ISTORE

• INTERSPORT CARPI

• JERSEY’S
• JOAN SITJES
• JOIERIA BALLÚS
• L’ENGRUNA
• LA CLOSCA
• LA CLOTXA
• LA GAMBA
• LA GRANJA
• LA MAGRANA 

RESTAURANT
• LA NÓRDICA
• LA PREMIERE 

RESTAURANT
• LATIDOS
• LLIBRERIA LA GRALLA

• MAC KEY
• MAGATZEM
• MARGARET 

PERRUQUERS
• MIRIAM GONZALEZ – 

CENTRE DE BELLESA

• MJP ASSEGURANCES

• MOGAS SALÓ DE 

PERRUQUERIA
• MUISK SEX BOUTIQUE

• MULTIÓPTICAS 
OCULUS

• NINFA TATTOOS

• NOSTRUM
• NOVETATS ROCA

• NÚVIES D’OR
• OLLER DECORACIÓ

• ÒPTICA COTTET

• ÒPTICA REIXACH 
CENTRE

• OUISELLYOU – 
OFICINA DE TURISME 

DE GRANOLLERS

• PAPERERIA L’ELEFANT

• PARC ESTUDI
• PARTY FIESTA
• PASTISSERIA 

PUIGDOMÈNECH

• PASTISSERIA TALLER 

DE POSTRES
• PERRUQUERIA ROSA 

CLAVERA
• PITAPES – VERMUTS, 

PLATETS I TAPES

• POLLERIA ESPERANZA

• POLLERIA R.BRUNAT

• PORXADA IBÈRICS

• RABENT SNURF
• REFORMA INTEGRAL 

GRANOLLERS
• RESTAURANT EL 

CISNE
• RESTAURANT EL 

ITALIANO
• RESTAURANT LAYON

• RITUAL MARC 
CALVACHE

• ROIG MOBEL – FUSTA 

MASSISA DES DE 1968 

MOBLES DECORACIÓ

• ROSA I BLAU CEL – 

ROBA I BOMBONERIA

• SABOTA
• SATERRA JOIERS
• SELECCIONES 

NAVARRA
• SOLDAT PLANTAT

• SUBIRATS 
ALIMENTACIÓ

• TÀNDEM CICLES

• TEMPTACIONS
• TOLINO
• TOMÁS COLOMER – 

JOIERS DES DE 1870

• TRASH
• TRESILLOS 

GRANOLLERS
• UMAMI
• VIATGES TEJEDOR

• VINUM&VITIS
• XARCUTERIA MARGA

• XURRERIA LA 
SORPRESA

• ABACUS
• BARBANY
• BORINOT ROS
• CA L’ESPINASA
• EL MÓN ADVENTURE
• ESTANC LA PORXADA
• FARMÀCIA BELLAVISTA
• FARMÀCIA GEMMA 

FONT
• FARMÀCIA OLIVET
• HERBES DEL PORTALET
• INHALA
• LA CLOSCA
• LA GRANJA
• LLIBRERIA LA GRALLA
• MAC KEY
• MUISK SEX BOUTIQUE
• NINFA TATTOOS
• NÚVIES D’OR

• OLLER DECORACIÓ
• OUISELLYOU – OFICINA 

DE TURISME DE 
GRANOLLERS

• PAPERERIA L’ELEFANT
• PASTISSERIA 

PUIGDOMÈNECH
• PASTISSERIA TALLER DE 

POSTRES
• POLLERIA R.BRUNAT
• REFORMA INTEGRAL 

GRANOLLERS
• RITUAL MARC 

CALVACHE
• SELECCIONES NAVARRA
• SOLDAT PLANTAT
• SUBIRATS ALIMENTACIÓ
• TOMÁS COLOMER – 

JOIERS DES DE 1870

Establiments que col·laboren amb el Recapte 

EL CONCURS 
D’APARADORS
La sisena edició del Concurs d’Aparadors de Fes-
ta Major creix en nombre de participants i arri-
ba a la trentena de comerços, que durant la festa 
s’engalanen amb els colors blanc i blau. 

El premi al millor aparador es donarà a conèi-
xer durant el Veredicte de la Festa Major, el diu-
menge 28 d’agost. Els comerciants de la botiga 
guanaydora tindran un premi que consisteix 
en un sopar per a dues persones al Restaurant 
Cal Cinc, de Les Franqueses del Vallès.

Enguany han participat
els següents comerços:
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GRANS PATROCINADORS

COL·LABORADORS

ARROSSADA POPULAR CONCURS RAJOLERS ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR

LA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR EL RELAT

ARROSSADA POPULAR

PATROCINADORS

CONCURS DE RAJOLERSTROBADA CASTELLERA

PASSADA DE RAJOLES

REPARTIMENT DE
LA PEDRA DE L’ENCANT

CAMPIONAT DE FUTBOLÍLA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR

CORREAIGÜES

ESTIRADES DE CORDA L’ESPOT DE LA FESTA MAJOR CONCURS DE RAJOLERS
I CINEMA AL PARC

EL GOT DE LA FESTA I LES ESTIRADES 
DE CORDA

MATINAL DE JOCS

EL TRANSPORT DE LA FESTA

EL RECAPTE

VOLS MULLAR?...

CORREAIGÜES

NIT GOLFA INFANTILASSESSORIA COLLES

GALA DELS PREMIS GALÍ
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DISSABTE 20 D’AGOST
19 h. Plaça de les Olles

La sorpresa del Carib
Vine a conèixer la nova gegantona!

DIMECRES 24 I DIJOUS 25 D’AGOST
Diversos espais
Trilogia Inferno

Aquest any la Disco Inferno es multiplica per 3!
L’encesa de l’Inferno, per escalfar motors. La Disco Inferno 
inclou el concert de Las Bistecs i l’endemà, Ressaca Inferno 

amb El Sobrino del Diablo

DIMECRES 24 D’AGOST
22 h. Plaça de l’Església

Gala dels Premis Galí
El cinema no seria el mateix sense una nit de premis. La nos-

tra Festa tampoc!

DIMARTS 23 D’AGOST
23 h. Parc Torras Villà

20th Century Foc
Les Dames de Foc fan 20 anys amb un espectacle gegant amb 

música en directe feta per a l’ocasió.

DISSABTE 27 D’AGOST
a partir de les 20 h. Plaça de l’Església i de Can Trullàs

Aquest any la Nit Golfa infantil 
comença abans, amb el Sopar 

Menut i després animació-
amb La Tresca i la Verdesca!

DISSABTE 20 D’AGOST
Al Parc Torràs Villà presentem...
Un dia celta! 
Jornada medieval celta de les 11h a la 1h:
activitats, tallers, àpats, ...
+ info: www.blausdegranollers.cat/undiacelta
Org.: Blaus (Blauceltes)

DILLUNS 22 D’AGOST
A la Pl. Maluquer presentem...
Tot al Blau! 
Jocs i espectacles de les 17.30h a les 24h!
+ info: www.blausdegranollers.cat/totalblau
Org.: Blaus (Blautònics)

DIMARTS 23 D’AGOST
A la Pl. de la Corona presentem...
Blaus En Viu!
Actuacions en directe per gaudir relaxadament de la festa  
de les 18.30h a les 2h.
+ info: www.blausdegranollers.cat/blausenviu
Org.: Blaus (Dones de Dena i Fòssils)

DIMECRES 24 D’AGOST
Al Parc Torràs Villà presentem...
Electropark 2016!
A partir de les 17h portem el concepte de pícnic  
electrònic a Granollers! 
+ info: www.blausdegranollers.
cat/electropark
Org.: Blaus (Electropark)

I, ep!
DILLUNS 22 D’AGOST
A les 23 h, a la Por-
xada,
recuperem la 
Cremada de 
l’Ajuntament! 
Aquest any sí serà 
un acte de foc! 
Org.: Blaus

NO ET POTS PERDRE ...


