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Visca els Blancs!
Visca els Blaus!
Visca la Festa Major 
de Blancs i Blaus de 
Granollers!
Josep Mayoral i Antigas
alcalde de Granollers
Alba Barnusell i Ortuño
regidora de Cultura
Aleix Caussa i Roca
cap de colla dels Blancs
Àlex Gontán i Ferrer
cap de colla dels Blaus

Visca la força blanca! Visca la força 
blava! Ben aviat ho tornarem a sen-
tir a la plaça de la Porxada. Durant 
nou dies Granollers es transforma i 
celebra la Festa Major de nova tra-
dició més innovadora de Catalunya. 
Així ens defineixen i així la presen-
tem i volem que mantingui el segell 
de qualitat i de novetat. Una festa 
que té la capacitat de crear i reno-
var-se. Fa 30 anys que Blancs i Blaus 
treballen junts per fer una festa 
amb identitat pròpia. Dos colors, dos 
sentiments, dues forces, dues colles i 
una ciutat. El joc divertit, la compe-
tició sana tornen a trobar-se quan 
l’estiu s’acaba i s’acosta anar a currar. 

Granollers fa festa i no pensa en l’en-
demà!

Ara toca fer vida al carrer, viure in-
tensament la grandesa de la festa 
que amb 30 anys recupera essències 
i conserva la suma de la força més 
gran de Granollers, la seva gent. 

3  BLANCS I BLAUS, 30 ANYS FENT FESTA

5  ELS LOCALS EN BLANC I BLAU

6  CONSELLS I SEGURETAT

7  INFORMACIÓ I SERVEIS

8  TEATRE DE FESTA

9   MÚSICA, CONCERTS,   
ESPECTACLES... I CIRC!

10  LA FESTA 2.0

11  LA RELATORA I LA IMATGE

14  ELS BLANCS

16 ELS BLAUS

20 EL VEREDICTE

24  no et pots perdre…  
RECOMANACIONS 
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Blancs

La portada 
de la Pedra 
de l’Encant 
reprodueix 
els 30 cartells 
de les 30 edicions de la 
Festa Major de Blancs  
i Blaus.
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Amb un pressupost municipal reajustat s’han programat 
més de 200 actes que, pretenen mantenir la qualitat, l’efi-
ciència i la imaginació. Així, no faltaran activitats dirigides a 
tots els públics on conviuran tant els actes tradicionals i po-
pulars, com la competició i les activitats més innovadores.

Les colles de Blancs i Blaus organitzen conjuntament al-
guns actes que realcen els valors i l’esperit de la festa, i 
amés s’abarateixen els costos. També ajuda al finançament 
la venda de productes de Festa Major, que es troben a la Bo-
tiga, les aportacions econòmiques de patrocinadors i dels 
comerços que participen a la Recapta.

La festa continua posant èmfasi en els aspectes més 
competitius com són la rivalitat ben entesa, perquè 
sense contrincant no hi ha festa, el comportament po-
sitiu davant l’adversari, el bon joc, i sobretot, el respecte. 
D’aquesta manera, enguany cada acte competitiu co-
mençarà amb una encaixada de mans entre els repre-
sentants de Blancs i Blaus. 

La Festa Major celebra el seu 30è aniversari amb compe-
tició, amistat, esforç i respecte, elements essencials per 
viure intensament la festa blanca i blava.

BLANCS I BLAUS, 30 ANYS FENT FESTA

200 ACTES PER A GRANS I PETITS
El treball de tot l’any ha donat el seu fruït. Enguany, la 
comissió de Festa Major, les colles de Blancs i Blaus i les 
entitats festives han programat prop de 200 actes per 
tal que la ciutat visqui intensament la festa gran.

La programació continua variada i diversa, dirigida a 
públics de totes les edats, de la que destaquen les acti-
vitats de caire familiar (també activitats per a nadons!) 
i l’oferta per a gent jove i gent gran, que aquesta vega-
da hi ha més actes programats en horari de tarda.

L’essència de la Festa Major segueix sent la competi-
ció que, com cada any, tindrà lloc a quatre escenaris: 
El campionat d’escacs, el de dòmino i el de futbolí a la 
plaça de la Corona. Al Parc Torras Villà, el llançament de 
rajoles. El Palau d’Esports torna a acollir el Concurs de 
Rajolers que rebrà al rajoler blanc, David Galí, i el blau, 
Miquel Locubiche. Les mítiques proves de l’estirada de 
corda i la passada de rajoles, en format infantil i adult, 
es podran veure al carrer d’Anselm Clavé. 

La Festa Major de Blancs i Blaus arriba enguany a la seva trentena edició. Tot i la difícil 
situació econòmica, molt similar a la de fa just trenta anys, la Comissió de Festa Major, 
les Colles de Blancs i Blaus i les entitats han treballat durant 365 dies per tal d’oferir a 
la ciutadania el bo i millor de la festa de la ciutat.
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LA CERCAVILA CANVIA EL RECORREGUT
La cercavila dels elements festius de la ciutat, que dóna 
inici a la cerimònia del pregó de la Festa Major, just des-
prés de la Tronada d’inici, que tindrà lloc el dijous 29 
d’agost, ha canviat el seu recorregut. 
L’itinerari d’aquesta edició s’iniciarà a la plaça de la Por-

xada, passant per la plaça de l’Església, els carrers del 
Museu, de Barcelona, de Castella, la plaça de la Corona, 
els carrers d’Anselm Clavé i de Sant Roc, per tornar, no-
vament , a la Porxada, que acollirà el Repte dels Blancs, 
guanyadors de la Festa Major 2012, als Blaus. 

CIRC AL PARC  
I BALL A LES HORTES
Creativitat, música i color donen sentit a la Festa Major 
de Blancs i Blaus. Aquest any, a més, s’obren a nous es-
pais i noves activitats que eixamplen la festa gran.  
Espectacles, malabars i circ es concentren, enguany, al 
parc Torras Villà, que es converteix, de divendres a diu-
menge, en una gran carpa plena de màgia.

I pels amants del ball i la música d’envelat trobareu el 
vostre espai a les Hortes de la mà de l’Esbart Dansaire, 
les orquestres, les havaneres, el swing i el millor ritme 
musical. La plaça de les Hortes es converteix en pista 
de ball!
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ELS LOCALS EN BLANC I BLAU
Coincidint  amb el 30è aniversari, les colles de Blancs i Blaus han decidit remodelar i transformar els seus locals a Roca 
Umbert, donant-hi una nova imatge. Ara podem veure les façanes vestides amb pintura blanca i blava, cada local del seu 
color, i una sèrie d’imatges que donen sentit a la filosofia de la festa, que es treballa durant 365 dies.

Pau Farell i Arnau Bellavista, els ar-
tistes, han treballat per retratar els 
valors essencials de la Festa Major 
de Granollers. “L’objectiu ha estat 
fer un canvi senzill en els locals 
per tal de sentir-los més nostres, 
a més de fer-los més vistosos i 
practicables”, explica l’Arnau. 

Música, foc i sobretot la repre-
sentació dels personatges i les 
bèsties més populars de cada 
colla. Al costat Blanc, el bestiari 
combina l’aigua i el foc, hi trobem 
la Guspira, la Cabra, la Cuca i les Cu-
quetes, els Tritons, entre d’altres. Al 
costat Blau, amb el foc com a tret 

distintiu, hi podem veure els toros 
embolats, la Gralla de Foc, la Gui-
ta i la Guita Xica, els Draguets... 
Tothom, a ritme de gralla, desfila 

per les noves façanes dels locals 
que s’uneixen amb l’estirada de 
corda, “el símbol màxim de la 
competició”, tal i com apunta 
l’artista. 

L’estil simple i senzill, impreg-
nat dels colors de la festa, així 

com de la seva essència, és el que 
ha donat sentit a aquest projecte 
conjunt, on totes dues colles, des 
dels més petits fins els adults, han 
participat activament. 
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NO ET PERDIS CAP OFERTA 
REGISTRA’T, CLICA I GAUDEIX DE LES 

MILLORS OFERTES DEL VALLÉS  

d’oci, salut, bellesa, estètica, restaurants, productes i diversió 
descomptes fins al 80% 

www.easy-buy.es la teva botiga on-line 

 Quiroestètic                    Granollers 
Massatge anticelulític 

 
PVP 43€      Dte 70%      P.Web 13€  

Fisio-spa                Parets del Vallés 
Massatge relaxant  

 
PVP 35€      Dte 75%      P.Web 9€ 

 Brasseria Nou tibidabo    Canovelles 
menú amb Parrillada de carn 

 
PVP 18€       Dte 41%      P.Web 11€ 

Espai d’Estètica                Granollers 
Xocolaterapia integral 

amb peeling i hidratació 
PVP 95€      Dte 70%      P.Web 29€ 

CORREFOC I ACTES DE FOC:  
CONSELLS PER PARTICIPAR-HI

•  Porteu roba de cotó, preferiblement ve-
lla, amb mànigues i pantalons llargs.

•  Porteu un barret que cobreixi tot el cap i ta-
peu-vos el clatell amb un mocador de cotó.

•  Protegiu-vos els ulls i porteu calçat ade-
quat (esportiu, de muntanya, etc.)

• Tapeu-vos les orelles.
• No demaneu aigua als veïns.
•  Feu cas de les indicacions dels serveis 

d’ordre públic i de sanitat, i seguiu en tot 
moment les instruccions dels diables.

•  Es prohibeix portar productes pirotèc-
nics particulars.

•  Respecteu les figures de foc, els porta-

dors i els músics; adopteu una actitud 
correcta amb els diables i no els obstacu-
litzeu el pas ni els feu caure.

•  No es pot participar al correfoc amb bici-
cletes, patinets o similars.

•  Si porteu un nen a collibè, tingueu cura 
que no pateixi cremades!

•  Abans que comenci, assabenteu-vos del 
recorregut del correfoc i dels punts d’as-
sistència sanitària. Si patiu cremades, 
aneu a l’ambulància de la Creu Roja (dar-
rere del correfoc) o al Servei d’Urgències 
de l’avinguda del Parc.

• No feu malbé els cartrons dels aparadors.

•  Retireu els vehicles aparcats als carrers de 
l’itinerari. Els veïns que disposeu de garatge 
en la zona del recorregut, no podreu treure 
ni entrar vehicles durant els actes de foc.

•  Mantingueu tancades les portes i fines-
tres; les persianes i els portals metàl·lics, 
abaixats i els tendals, recollits.

•  Protegiu els vidres de les finestres, les por-
tes i els aparadors amb cartrons o roba de 
cotó gruixuda, per evitar cremades en vi-
dres, marbres i altres materials.

•  No tireu aigua per la finestra ni pel balcó 
durant el desenvolupament dels actes, 
pel perill que representa.

•  No encengueu foc ni fumeu a la vora dels 
portadors del material pirotècnic.

•  Dipositeu la brossa produïda en conteni-
dors i/o allunyada de l’itinerari.

•  Retireu taules, cadires, para-sols, jardineres i 
altres objectes situats a la via pública que pu-
guin dificultar l’acte, per raons de seguretat i 
a requeriment de l’organització municipal. 
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PER UNA FESTA  
MÉS ACCESSIBLE
Cadires pintades de color blanc i blau per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. Aquesta és una de les 
novetats que pretén fer la festa més accessible. Les 
cadires estaran ubicades a la plaça de les Hortes i 
al Parc Torras Villà. També es poden reservar per a 
la resta d’actes festius que tinguin lloc al carrer, del 
26 d’agost a l’1 de setembre, trucant al telèfon 638 
062 640. Si un cop començat l’acte queden lliures es 
podran ocupar.

Aquesta és una iniciativa impulsada per Sírius. Cen-
tre per a l’Autonomia Personal, que ofereix orienta-
ció i assessorament per tal de millorar l’autonomia 
personal de persones amb dependència, i per faci-
litar la feina del cuidador. El Sírius es troba al carrer 
dels Almogàvers, 24 (barri de Ponent).

D’altra banda, els actes del repte, del pregó i del ve-
redicte tindran traducció simultània en la llengua de 
signes catalana. Tot plegat respon a la voluntat de 
seguir millorant l’accessibilitat de la festa gran.

DISPOSITIUS ESPECIALS  
DE SEGURETAT, NETEJA I 
MOBILITAT

 Per tal que la festa sigui tot un èxit, es 
treballa de forma especial la seguretat neteja 
i mobilitat. Així, per als actes que es preveuen 
multitudinaris s’han programat plans d’actuació 
especial.

Cal tenir en compte, que a partir del dilluns 26 
d’agost, no es pod`r`à circular per l’avinguda del 
Parc, amb motiu de la instal·lació de l’escenari i 
l’espai destinat als balls de nit.

MÉS LAVABOS PÚBLICS

CANVI D’HORARI DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
DURANT LA SETMANA 
DE LA FESTA MAJOR

 Enguany es duplica el nombre de lavabos públics als espais 
festius, (i passen) de 17 a 38 serveis. A més, hi haurà cabines i urinaris  
situades a les places de l’Església, Barangé, Corona, Maluquer i Sal-
vador, Perpinyà i als carrers propers, i al Parc Torras Villà, on també hi 
trobareu lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

A banda dels serveis, s’inclouen mòduls sanitaris equipats amb 
vàter, servei de neteja i vigilància durant tots els dies d’activitat 
festiva. Aquests equipaments es trobaran ubicats a les places de 
Can Trullàs, Folch i Torres, Maluquer i Salvador i Barangé, així com 
al Parc Torras Villà. 

L’horari d’obertura d’aquests espais també s’amplia durant aques-
ta Festa Major, de manera que tancaran una hora més tard de la 
finalització dels actes. 

Del 26 al 29 d’agost i el dia 31 la recollida d’escombraries a tota la ciutat es farà en 
horari de matí, i no a partir de les 9 del vespre com es habitual. Aquest canvi  d’hora-
ri  ja es va fer, per primera vegada, l’any passat i va es valorar positivament pel bon 
encaix entre les activitats de la festa major i el servei de recollida d’escombraries, i 
també per facilitar la recollida de les plataformes de recollida selectiva a l’illa 
de vianants. Les plataformes estaran instal·lades en els llocs habituals 
de 10 h a 13 h. 
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la cartellera del  teatre auditori de granollers
CONFESSIONS DE DONES DE 30, LOS DIABLOS I SÍ, PRIMER MINISTRE

Monòlegs blancs i blaus amb MIGUEL ÁNGEL MARTÍN i RAMÓN TARTAS

EL CANTAR DEL ARRIERO, la sarsuela del Centre Cultural

EL TEATRE DE PONENT s’uneix a la festa

Confesions de dones de 30 
Dijous 29 d’agost, a les 22.30 h, arriba la co-
mèdia protagonitzada per Meritxell Huer-
tas, Yolanda Ramos i Mònica Pérez, tres ac-
trius que parlen dels problemes femenins 
més comuns un cop superada la barrera 
dels 30 anys, quan inevitablement comen-
ces a sentir aquella angoixant pressió social 
de saber que tot ha de ser ara o mai.

Los Diablos
Divendres 30 d’agost a les 22.30 h. Los 
Diablos és una de les formacions més 
populars de música dels anys setanta, 
que destaca pels seus temes i per la llar-
ga vida musical. Després d’èxits com Tú 
también serás ye-ye o Un rayo de sol,  
ara arriben al Teatre Auditori.

Dissabte 31 d’agost a les 22.30, torna a 
l’escenari granollerí Joan Pera, aquest cop 
amb una comèdia que fa petar de riure. Sí, 
primer ministre és una obra real i propera 
basada en la guardonada sèrie de la BBC, 
que es va convertir posteriorment en un 
èxit de TV3. 
Un humor àcid anglès, enginyós i intel-
ligent que reflecteix la classe política des 
de la ironia, que deixarà empremta en els 
espectadors.

Sí, primer ministre

Enguany, la Sala Oberta del Teatre Auditori ens ofereix monòlegs blancs i blaus durant el 30 i el 31 d’agost  (a les 20, les 20.30, les 21 i a 
les 21.30 hores). Per 3€ la entrada, amb beguda inclosa, podreu gaudir del 30 minuts d’humor amb Miguel Angel Martín i Ramón Tartas.

El Centre Cultural de Granollers se suma a la programació de Festa Major de la mà de El cantar del arriero, una obra ambientada a 
la província de Zamora a final del segle XIX. Aquesta sarsuela explica la vida dels traginers, que amb els seus cavalls, mules i carros 
es van crear la mala fama per l’estil de vida, deambulant de fonda en fonda.  Una obra dirigida per Aníbal Gil que destaca pel seu 
gran lirisme, dramatisme i musicalitat.

El Teatre de Ponent també s’uneix a la programació amb dues obres que ocuparan la cartellera del teatre del 26 al 31 d’agost. 

Top Model és l’obra de la companyia Per-Versions que pretén compartir amb nosaltres els secrets del protagonista, en Max, un dels 
top models masculins més famós, per trobar la felicitat.

VainillaLila10 “Papallona vola” és la segona obra que acull el Teatre de Ponent per la Festa Major. Una historia de emocions, sensaci-
ons i poesia cruel, amb la que els actors i actrius de la companyia Vainilla Lila volen celebrar el seu 10è aniversari d’alt dels escenaris. 

VENTA D’ENTRADES

TEATRE AUDITORI DE 
GRANOLLERS
CENTRE CULTURAL DE 
GRANOLLERS

TEATRE DE PONENT

Fins el 23 d’agost, amb la venda anticipada estalvia’t 3 € pels espectacles del 
Teatre Auditori i del Centre Cultural i 5 € al Teatre de Ponent!

Si prefereixes comprar les entrades a les taquilles del teatre, les trobaràs obertes del 26 al 
31 d’agost, de 19 a 21 h, i una hora i mitja abans de l’espectacle o per Internet: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

Adquireix les entrades per a l’espectacle El cantar del arriero a www.centreculturaldegranollers.cat; 
a les Taquilles del Teatre Auditori de Granollers del 26 al 31 d’agost, de 19 a 21 h o a les Taquilles 
del Centre Cultural de Granollers, una hora i mitja abans de l’espectacle.

Compra les entrades a les taquilles del Teatre de Ponent (c. Ponent, 60) del 19 al 23 d’agost 
de 10 a 14 h, o bé del 26 al 31 d’agost de 10 a 14 h i de 20 a 21 h.
www.teatredeponent.com

DURANT LA FESTA MAJOR, EL BAR DEL TEATRE AUDITORI ESTARÀ OBERT  
DE DILLUNS A DIUMENGE, DE 17 A 02 HORES 
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MÚSICA, CONCERTS, BALLS , ESPECTACLES... I CIRC!
L’escenari de l’avinguda del Parc serà, dijous, el centre de la 
festa de les colles de Blancs i Blaus, que programen, conjunta-
ment, la música d’aquesta nit. Pinzellades d’ska, reggae, salsa, 
entre altres, i una càrrega de positivisme amenitzaran la nit 
del dijous 29 d’agost a partir de la 1 h, amb els vallesans Raska 
i en acabat la combinació d’estils dels Strombers. Divendres 
30,  l’avinguda serà l’escenari del ritme de La Banda Puig i dels 
joves d’Afrochi Guawa per cantar i ballar sense parar, a partir 
de la 1 h. I per dissabte 31, música i versions de la mà dels ve-
terans Sabor de Gràcia i, en acabat, la sessió de DJ Panko (Ojos 
de Brujo), amb els millors temes del moment.

Pels qui prefereixin les orquestres amb temes d’ahir i d’avui, la 
plaça de les Hortes es converteix en una pista de ball. Blancs 
inaugura aquest nou espai amb el tradicional Balles a la Plaça. 
Dijous i divendres les orquestres Swing Latino i Sabor Sabor 
convertiran les Hortes en un envelat. Dissabte a les 19 h rom 
cremat per a tothom amb la tradicional cantada d’havaneres, 
aquesta vegada interpretada per Neus Mar. I un cop arriba-
da la nit, música i ball al ritme de la Big Band de Granollers.   
El darrer dia, diumenge, el conjunt granollerí, Els Miven, ens 
conviden a ballar, durant la tarda.

A L’AVINGUDA DEL PARC

dj. 29/8  1 h
Festa de Blancs i Blaus 
amb Raska i Strombers

dv. 30/8  1 h
Concert amb
La Banda Puig 
i Afrochi Guawa

ds. 31/8  1 h
Concert amb Sabor de 
Gràcia, i en acabat, DJ Panko

Com a novetat, enguany, el Parc Torras 
i Villà es converteix en un espai dedicat 
al circ, amb espectacles de dijous a diu-
menge. A més, hi trobaràs parades amb 
menjar i beure amb taules i cadires per 
poder agafar energia i continuar gaudint 
del millor de la Festa Major.  Refes-te i 
torna a la Festa!

AL PARC DE TORRAS VILLÀ

dj. 29/8  21.30 h
Circ al parc: 
Cinema familiar.
Madagascar 3: de 
viatge per Europa.

dv. 30/8  23.00 h
Circ al parc: 
espectacle
Tandarica Circus

Circ al parc: 
espectacle
Convictus

ds. 31/8  23.00 h
Circ al parc:
Taller de circ amb 
La Berta

dg. 1/9  17.30 h

A LA PLAÇA DE LES HORTES

dj. 29/8  24.00 h
Ball a les Hortes 
amb l’Orquestra 
Swing Latino.

dv. 30/8  24.00 h
Ball a les Hortes 
amb l’Orquestra 
Sabor Sabor.

Cantada d’havaneres 
amb Neus Mar.  
Hi haurà ron cremat.

ds. 31/8  19.00 h

Ball a les Hortes 
amb Els Minven.

dg. 1/9  19.00 h
Ball a les Hortes 
amb la Big Band de 
Granollers.

ds. 31/8  24.00 h
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2.0LA FESTA MAJOR
La Festa Major de Granollers, des de fa uns anys, es viu tant al carrer com 
a les xarxes socials. Participa, digues la teva i mostra la festa a través de 
Twitter, Facebook, Instagram... i la pàgina oficial www.blancsiblaus.cat

PARTICIPA EN EL CONCURS

d:
 S

r.M
un

er
a 

i: 
iG

rà
fic

Col·labora: 

Hotel Ciutat de Granollers, Cracksportsclub,

Tasmania, InstaGrafic, Mogas Saló de perruqueria, 

Cellarius Wine, KH-7, Sitio, IgersVallèsOriental, 

Ferreteria La Comarca, VOTV, Nació Granollers

Entre el 24 d’agost i l’1 de setembre, participa al 
concurs d’Instagram, promogut per l’empresa 
granollerina Sr. Munera, fent fotografies de la 
festa i etiquetant-les a través de l’aplicació amb 
el hashtag: #fotoBiB. Aquesta edició incorpora 
el premi al millor vídeo. 
Es premiarà l’originalitat i la qualitat de les fo-
tografies i dels vídeos amb obsequis cedits per: 
InstaGrafic, CrackSportsClub, Hotel Ciutat de 
Granollers, Tasmania, SitioClub, Ferreteria La 
Comarca, CellariusWine, Mogas Saló de Per-
ruqueria, IgersVOriental, VOTV, KH, Nació Gra-
nollers... Enguany el jurat està format per Jordi 
Muntal, Alexandra López, Georgia Porredon i 
Imatge Digital. 
Mostra l’essència de la Festa Major 2013 amb 
Instagram!

Dijous 29 d’agost a partir de les 11 del 
matí, Ràdio Granollers (107.6 FM) oferirà 
un especial del magazín Granollers avui, 
dedicat a la Festa Major. Se n’explicaran 
les novetats, les propostes musicals, tea-
trals i culturals, es parlarà amb la relato-
ra i es desvelaran els secrets de les colles 
dels Blancs i Blaus. Dins d’aquest espai, 
a més, els protagonistes comentaran el 
dia a dia de la festa a la tertúlia dedicada 
a la Festa Major. I a partir de dos quarts 
de 9 del vespre, podreu seguir en directe 
el pregó a càrrec de la colla dels Blancs, 
guanyadora de la Festa Major 2012.

Dilluns 2 de setembre, Ràdio Granollers 
farà el balanç de la festa a Granollers 
avui, amb un repàs al veredicte i recolli-
da de les opinions dels protagonistes de 
la festa i de les colles de Blancs i Blaus. 
També es donarà entrada als comentaris 
i sensacions de la ciutadania. 

Per la seva banda, la Xarxa de Comuni-
cació Local dedica el programa El meu 
viatge a la ciutat i a la festa, amb un re-
corregut pels indrets més simbòlics de la 
celebració. A més, el programa comptarà 
amb entrevistes a personalitats i gent 
vinculada a la festa i una tertúlia final 
sobre les festes majors i la implicació 
dels ciutadans per fer-les possible. Serà 
el diumenge 1 de setembre, a partir de 
les 11 del matí i es podrà seguir per Ràdio 
Granollers (107.6 FM) i a través del web  
www.radiogranollers.cat

LA RÀDIO, AMB LA FESTA

FOTOGRAFIA LA FESTA MAJOR

Si vols saber-ne més, trobaràs tota la 
informació al web oficial www.blanc-
siblaus.cat , que reforça el paper partici-
patiu de la ciutadania amb canals direc-
tes a Facebook i Twitter. També podràs 
consultar els espais habituals com són 
el relat, la galeria d’imatges, el progra-
ma d’actes, les músiques de la festa..., 
i trobaràs l’accés directe a la colla dels 
Blancs i dels Blaus.
•  Facebook:  

www.facebook.com/blancsiblaus 
• Twitter: @blancsiblaus 

WWW.BLANCSIBLAUS.CAT

#fmbib, per estar connectat en tot moment!
#fotobib, per marcar la teva participació al segon concurs fotogràfic d’Instagram.
#festejabib, per explicar-li a la relatora la festa i la força del teu color.

SEGUEIX LA FESTA!  ETIQUETA LA FESTA AMB ELS DIFERENTS HASHTAGS:

Entre el 26 d’agost i l’1 de setembre, Va-
llès Oriental Televisió surt al carrer amb 
l’InfoVallès, el programa informatiu que 
ens oferirà connexions en directe des dels 
diferents punts de la festa, com el pregó o 
l’estirada de corda. A més, el dimecres 28 
d’agost a les 21 h, s’emetrà un programa 
Orientals especial Blancs i Blaus. 
A partir del dijous 29 d’agost fins al dis-
sabte 31, a tres quarts de 9 del vespre, 
s’emetrà el resum de notícies de la Festa 
Major amb InfoFesta Granollers. I el diu-
menge 1 d’agost, segueix el veredicte en 
directe a VOTV, a les 12 de la nit.

LA FESTA A VOTV
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LA RELATORA: GEMMA RUIZ

LA IMATGE DELS 365 DIES

Demani´ns pressupost sense compromís a:

Vol optimitzar costos i funcions que s'allunyen de la seva activitat empresarial ?
Li oferim la possibilitat d'externalitzar l'operativa  administrativa i comptable diària de la seva empresa.

Posem a la seva disposició un expert en gestió administrativa amb dedicació exclusiva i flexible
en funció de les seves  necessitats.

e-Oficina.cat
Serveis Externs de Gestió Administrativa

info@e-oficina.cat   Tel: 667 328 199 / 619 265 360 / 636 398 200

Enguany, la imatge de la Festa Major 2013 
pretén reflectir la festa real, aquella que no 
només dura 9 dies, sinó tot un any, temps 
què tant Blancs com Blaus, juntament amb la 
Comissió de la Festa Major, treballen per por-
tar-nos una festa de qualitat. Un aspecte que 
va sorprendre a Sergio Ramírez, dissenyador 
de la imatge d’aquesta edició: “Vaig voler 
donar importància a aquest fet: la Festa és 
la construcció de tot un any”. Un recorregut 
impregnat per la rivalitat sana, però sobretot 
per la competició, el respecte, el joc i la festa. 
En Sergio ha plasmat aquests conceptes en 
un disseny que s’ha convertit en la imatge 

d’aquest any. Els colors de les colles donen 
forma a una B que simbolitza la Festa Major 
de Blancs i Blaus i un 13 que s’identifica amb 
l’edició.  “La imatge es defineix amb tres ob-
jectius: és conceptual, actual i dinàmica, com 
la Festa. És conceptual perquè té molta emo-
ció i sentiment; actual perquè s’innova edició 
rere edició i dinàmica perquè està viva, és un 
espai on la gent participa i interactua”. Se-
gons el dissenyador, la imatge de la Festa Ma-
jor de Granollers és el projecte professional a 
què aspira tot granollerí del món del disseny 
i la imatge, i ha suposat un punt i a part a la 
seva carrera. 

Aquest any l’encarregada de fer el Relat de la Festa Major, que arriba a la seva 14a edició, és 
la periodista cultural Gemma Ruiz. 
La sabadellenca és la cinquena dona de la història del relat que ens portarà la seva particu-
lar crònica a través de la retransmissió de la festa. Així, si habitualment veiem la periodista 
a les estrenes de teatre i entrevistant personatges del món de la cultura a Televisió de Cata-
lunya, ara la trobarem per la Festa Major de Granollers:  “Ja havia viscut la festa de la ciutat , 
però en un context diferent, tranquil·la i gaudint-la amb els amics.  Ara, però, la viure des del 
context periodístic”.
Avalada per un destacat currículum professional, la Gemma encara el relat com un gran 
repte. “Els antics relators m’han impressionat, són escriptors de renom, però jo vull donar al 
relat una mirada periodística; vull fer cròniques de la cultura popular, sense deixar de banda 
el teatre o la música”, explica la relatora. 
La Gemma pretén observar com els granollerins transformen una de les celebracions més 
comunes a diferents indrets del país, en tot un esdeveniment col·lectiu: “Es tracta de veure i 
escoltar, per tal de fer retrats dels espais i dels comportaments, i observar-ne els lideratges i 
els grups, cosa que em sembla molt interessant”.
Enguany, com a novetat, tothom qui ho vulgui podrà interactuar amb la relatora a través de 
les xarxes socials. La Gemma, però, adverteix que no es deixarà influir més del compte: “Per 
a mi Twitter serà una eina més i atendré els suggeriments. Tot i així, no vull que la virtualitat 
superi la realitat; m’interessa més viure el valor humà de la festa”.
El relat començarà diumenge 25 d’agost amb el repte i continuarà a partir de divendres 
de Festa Major. El podreu trobar l’endemà, en suport paper, al vestíbul de l’Ajuntament i a 
www.blancsiblaus.cat
Explica-li a la relatora!

Per tal que el relat sigui més interactiu, con-
venç la relatora de la força del teu color a 

través de #festejabib.
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Granollers

LA BOTIGA DE 
FESTA MAJOR: 
PUNT DE  
VENDA OFICIAL
Un any més, la Botiga de Festa Major, el 
punt de venda oficial de tot el material 
de la festa, es troba a la Casa de Cultu-
ra Sant Francesc. Mocadors, samarretes, 
gots reutilitzables, clauers, bosses, el re-
lat…Una gran varietat d’articles blancs 
i blaus que podreu adquirir al matí, d’11 
a 13 h, i a la tarda, de 17 a 21 h, del  23 
d’agost a l’1 de setembre.

El punt de venda romandrà oberta del 
23 d’agost a l’1 de setembre d’11 a 13 ho-
res i de 17 a 21 hores.

Aquest any, la Botiga tindrà un mos-
trador únic per a la venda de mocadors 
i gots reutilitzables, per tal de fer més 
àgil l’adquisició d’aquests productes.
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www.reckittbenckiser.com

amb la Festa Major
de GRANOLLERS!
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Dissabte 31 d’agost a partir de les 12.15 h, des de la pl. Maluquer i Salvador, passant pel 
C/ Travesseres, la pl. de la Caserna, el C/ Sta. Anna i el C/ St. Roc, fins arribar a la pl. de la 
Porxada, tindrà lloc la Cercavila de benvinguda dels gegants de la ciutat de Barcelona, 
Jaume I el Conqueridor i Violant d’Hongria, els primers que trobem documentats, que 
en aquesta ocasió són els convidats dels Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers. 
Així dissabte al matí, i també a la tarda, a partir de les 17.30 h, els gegants de la ciutat de 
Barcelona i els gegants de Granollers passejaran pel centre de la ciutat.
En Jaume I el Conqueridor i na Violant d’Hongria són protagonistes a les Festes de 
Santa Eulàlia, el Corpus i la Mercè. I, particularment, quan surten fora de la ciutat per 
acudir a les diverses festes, a les quals són convidats, deixen les seves corones. Ell duu 
el casc que tan famós va fer a Jaume I, i ella un barret que realça la seva bellesa i deixa 
veure les seves llargues trenes. El seu ball protocol·lari representa el retrobament 
amorós dels dos esposos i només es dansa en els moments culminants de la festa, 
davant les autoritats.
Els gegants de Barcelona es troben exposats de forma permanent al Palau de la 
Virreina, a la Rambla de Barcelona, d’on només surten per les Festes de la ciutat i 
algunes ocasions excepcionals. Així, aquesta és una bona oportunitat per poder 
veure i gaudir dels nostres convidats a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers.

Els Xics porten l’ADN de la Festa Major i 
cada any proposen actes que apropen el 
fet casteller. Aquesta és la 23a festa major 
amb castells a la programació festiva des 
del naixement dels Xics. Una de les cites 
ineludibles és l’actuació castellera de diu-
menge 1 de setembre a les 12.15 hores a la 
plaça de la Porxada, amb els Castellers de 
Barcelona, els Castellers de Sabadell i els 
Xics de Granollers. Les tres colles han fet 
un magnífic inici de temporada amb grans 
castells. Els Xics han assolit, aquest 2013, el 
4 de 8, descarregat cinc vegades, i la torre 
de 7, descarregada en set ocasions. 

Però no només es poden veure castells i 
participar a les pinyes, també aquesta festa 
major teniu l’oportunitat d’aprendre a fer 
castells, dimecres 28 d’agost a les 18 h a la 
plaça de Can Trullàs amb EnGrana’t: opera-
ció enxaneta. Aquesta Festa Major els Xics 
comencen una campanya de promoció 
oberta a la participació de tothom que en 
vulgui formar part. Amb el nom EnGrana’t, 
els Xics conviden a, entre tots, aconseguir 
que l’engranatge casteller creixi a Grano-
llers i assolir així grans castells com si d’un 
engranatge es tractés: un castell porta a 
l’altre. EnGrana’t amb els Xics!

ELS GEGANTS DE BARCELONA

www.editorialalpina.com

Vols coneixer la historia dels gegants de Granollers ?

ENGRANA’T AMB ELS XICS DE GRANOLLERS
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Per poder tornar el teu got reutilitzable de Festa Major, ves a l’avingu-
da del parc on està instal·lat el punt de retorn, patrocinat per Llorens 
GMR,  des de dilluns 26 d’agost i fins diumenge 1 de setembre.

EL GOT DE GRANOLLERS 

L’horari és el següent:

Dilluns de 20 a 3 h
Dimarts de 20 a 3 h
Dimecres  de 20 a 3 h
Dijous de 20 a 5 h
Divendres de 14 a 5 h
Dissabte de 20 a 5 h
Diumenge de 20 a 3 h

Competim. És el que ens agrada!
Som amics i rivals.

Juguem amb esforç i respecte. 
Compartim els colors.

Estimem la festa!
Força BLANCA!  Força BLAVA!

BLANCS I BLAUS

el mocador: blanc o blau?
Compra’l a la botiga de Festa Major.

Posa-te’l després del Repte.
Llueix-lo sempre.

Sua’l, balla-hi, lluita per ell... Viu-lo! 
Intercanvia’l amb l’altra colla, després del veredicte.

Blancs i Blaus, 30 anys fent la festa junts!

83|13

Servei de gots reutilitzables que trobaràs 
en els bars de la festa.
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EL VEREDICTE!!

PEL TEU 
CASAMENT
 VINE AL 
CIUTAT

Aquest any, gaudeix del teu
casament al ciutat per menys de 70€

amb tot inclòs

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

granollers@ciutathotels.com 
www.ciutathotels.com
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Un any més, els comerços col·laboren amb la Festa Major a 
través de la Recapta, una altra fórmula de participació a la 
celebració. Aportant 60 €, les botigues es converteixen en 
punts d’informació de la festa, la promocionen i fan difusió. 
Enguany hi ha participat més de 80 establiments.

Els clients poden emplenar una butlleta amb les seves dades 
participar al sorteig de les paneres dels comerços de la Re-
capta. El guanyador es donarà a conèixer durant el veredicte 
de la Festa Major, que tindrà lloc el darrer dia de festa, diu-
menge 1 de setembre. 

ELS COMERÇOS TAMBÉ HI PARTICIPEN

• Agudo
• Ari-Sor
• Auto Escola Granollers

• Barbany
• Basolí
• Borinot Ros
• Ca l’Illa
• Cal Quim
• Calçats Miralles
• Calçats Tarrats
• Camp IV Granollers
• Can Bargalló
• Carbó
• Carnisseries Font
• Casa Margarit
• Casabella
• Centre d’assessorament de 

bellesa
• Club Natació Granollers

• El Celler del Jabugo
• El Cisne
• El Mirallet
• El Món de la Festa
• El Trull
• Equivalenza 
• Eurovacances Viatges
• Farmàcia Bretcha
• Farmàcia Viñamata
• Ferreres Sabaters
• Ferreteria Canal
• Ferreteria La Comarca
• Ferreteria Sirvent
• Forn de Ca l’Espinassa
• Forn El Racó
• Garcia Cuevas Joier
• Gotta Perfumeria
• Granier
• Herbes Messegué
• Inhala
• Íntima Essència
• Jersey’s
• Joan Sitjes 

• L’Engruna
• L’Estanc de la Porxada
• La Closca
• La Clotxa
• La Gamba Restaurant
• La Gralla
• La Granja
• La Magrana Vallesana
• La Nou
• La Perla de Xixona
• La Ruta del Sol
• Latidos
• Le petit fondant
• Mac Key
• Mobles Roig
• Mogas Saló de perruqueria

• Món Groc
• MultiÓpticas Oculus
• Ninfa Tattoos
• Novetats Roca
• Oller Comercial de Pintures 

del Vallès
• Óptica Reixach Centre
• Opicàlia Grup Mestre
• Pastisseria Puigdomènech

• Perruqueria Agustí
• Perruqueria Margaret
• Perruqueria R. Clavera
• Polleria Brunat
• Polleria Esperanza
• Porxada Ibèrics
• Posta 36
• Restaurant Layon
• Sa Bota
• Saterra Joiers
• Sports Carpi
• Subirats Alimentació
• Tàndem Cicles
• Turris
• TKS Nord
• Viatges Tejedor
• Vinus & Brindis
• Xurreria La SorpresaEs
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El concurs d’aparadors, organitzat per la 
Comissió de la Festa Major, arriba aquest any 

a la tercera edició. 

EL CONCURS
D’APARADORS

Vols veure els millors 
aparadors dels comerços 

de Granollers?
Apropa’t als 17 establiments 
que han participat enguany:

El millor aparador, que es coneixerà durant el 
veredicte de la Festa Major, serà premiat amb 
tres ampolles de cava i un sopar per a dues per-
sones al Restaurant Cal Cinc (C/ Sant Joaquim, 
Les Franqueses del Vallès. Tel.: 93 849 44 24).

• Barbany
• Basolí
• Borinot Ros
• Carbó
• Farmàcia Bretcha
• Ferreteria La 

Comarca
• Garcia Cuevas 

Joier
• Inhala
• Íntima Essència

• Joan Sitjes
• L’Estanc de la 

Porxada
• La Closca
• Oller Comercial de 

Pintures del Vallès
• Pastisseria 

Puigdomènech
• Subirats 

Alimentació
• Turris
• Vinus & Brindis
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patrocinadors

col·laboradors

Lluïment dels elements festius
de la cercavila infantil 

Concurs de rajolers Trobada castellera Campionat de futbolíZumba-fitness i 
gimnàstica suau

Estirades de corda El Got de la festa Passada de RajolesArrossada popular Nit Golfa Infantil La Botiga de Festa Major

Arrossada
popular

Arrossada
popular

Botiga  
Festa Major

Arrossada popular Concurs de rajolersCorreaigües CorreaigüesRepartiment de La 
Pedra de l ’Encant

La RecaptaEl transport de la Festa L’Espot de la Festa Major Vols mullar?... Asessoria colles

Arrossada popular Intercanvi Plaques de cava 

Arrossada
popular

Arrossada
popular

Festa 2.0Concurs rajolersSopar fi de festa

Sopar de fi de festa
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recomana...
Experiència Major
Divendres 30, 24 h
Dissabte 31, tot el dia
Diumenge 1, al matí
Gra
Una experiència interactiva per viure la 
Festa Major des d’un nou punt de vista, 
diferent i innovador.

L’iPlec dels Blancs
Dimarts 27, tot el dia 
Plaça de Maluquer i Salvador
Plaça de Perpinyà
Tradició i modernitat es donen la mà 
al llarg de tota una jornada plena de 
sorpreses per a totes les edats i públics. 
Tota la colla blanca t’hi espera!

Humor blanquillo
Dijous 29, 16 h 
Parc de Ponent
Només els que superin totes les proves 
podran accedir a la final d’aquest acte 
divertit, sorprenent i participatiu.

LotoBurro
Dissabte 31, 13 h
Plaça de les Hortes
L’atzar i la merda hi tindran un paper 
destacat. La vida i la festa són una loteria i 
aquí, si la caga, guanyes!

Jocs gegants
Dilluns 26, 11 h i 17 h 
Plaça de la Corona
Els jocs més grans de la festa es reinventen, 
amplien activitats i allarguen l’ horari. 
Aquest any et convidem a esmorzar i a 
berenar!

NO ET
POTS
PERDRE…

ZOO. Blausentralparc 
Dilluns 26, de 13 h a 23 h
Parc Torras Villà
Visita les espècies autòctones blaves, 
participa a les activitats, i dina i sopa al 
bar. Aconsegueix-ne el programa.

Blavotonina, la tens? El càsting i 
el concurs
La Blavotonina: l’hormona que fa que els 
Blaus siguem diferents dels Blancs.
Dissabte 24, 18 h 
Plaça Maluquer i Salvador
Vine al càsting i comprova si la tens.
Dimecres 28, 22.30 h 
Plaça Perpinyà
Gaudeix del concurs, potser descobriràs 
que la tens.

Nous aires i Amansa la teva fera
Activitats per activar la ment i la 
creativitat o relaxar els més petits de casa 
(de 0 a 3 anys).
Nous aires
Dilluns 26, 18.30 h
Parc Maluquer i Salvador
Amansa la teva fera
Dilluns 26, 10 h
Sala Francesc Tarafa

Vermut en glosa i Pornofolk amb 
les Filomenes 
Recuperem els concerts tranquils, 
divertits i originals del migdia.
Vermut en glosa
Dimecres 28, 12 h
Plaça de la Porxada
Pornofolk amb les Filomenes
Dissabte 31, 13 h
Plaça de la Porxada

recomana...

Més informació: www.blancs.cat Més informació: www.blausdegranollers.cat

Les oques van de blaves i  
Mobilitza’t
Posem a prova la joventut de 
Granollers amb el joc de l’oca blava i el 
famós joc de proves i pistes amb mòbil.
Les oques van de blaves
Dimecres 28, 18.30 h
Plaça de Perpinyà
Inici del joc Mobilitza’t
Dijous 29, 18 h
Ciberespai
Inscripcions: del 24 al 28 d’agost a la 
Botiga de Festa Major o diumenge 25 
d’agost a les 19.30 al carrer de Sant Roc.

20.000 peus de viatge submarí i 
Vine amb xancletes 
Actes per a nens i nenes aventurers i 
creatius: lluita contra un tauró i decora 
xancletes de forma original.
20.000 Peus de viatge submarí
Dimecres 28, 18 h
Parc Maluquer i Salvador
Vine amb xancletes
Dissabte 31, 18 h
Plaça de les Olles

Concert de la PoliAfònica del Sant 
Blau & The Royal Blauharmonic 
Orchestra
Dissabte 31, 23 h
Plaça de Can Trullàs
Versions molt blaves de cançons 
famoses i les típiques de Blaus 
acompanyades de música en directe.


