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Bona
Festa Major
la força i l’empenta de les colles de 
Blancs i Blaus ens empeny cada festa 
major a viure intensament aquest mo-
del que des de l’any 1983 defensem a 
granollers.
sumem la força blanca i la força blava. 
la força de la gent de la ciutat. Una for-
ça que ens distingeix perquè construïm 
una festa entre tots. 
És emocionant cada mes d’agost veure 
els carrers plens de mocadors i obser-
var com granollers es va transformant 
en blanc i blau. Cada dia de festa major 
és diferent i singular gràcies a la feina 
voluntària de la gent de les colles i de 
la Comissió de la festa major que tre-
ballen incansablement per aconseguir 
superar-se festa a festa. 
la festa major de Blancs i Blaus de 
granollers és l’engranatge de la  feina 
col·lectiva, la creativitat, l’originalitat i la 
bona organització, ingredients que fan 
gran la nostra festa. la millor festa ma-
jor de Catalunya!!!

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

Josep Mayoral i Antigas,
alcalde de granollers
Alba Barnusell i Ortuño,
regidora de Cultura
Ramon Forns i Canal,
cap de colla dels Blancs
Àlex Gontán i Ferrer,
cap de colla dels Blaus
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Sumari
La Festa Major és fantasia. 

Aquest any la Colla dels Blancs no
 us explicarem un conte convencional. 

La setmana de Festa Major és una 
història que supera la ficció. 

Tots juguem, interpretem el nostre 
paper i a vegades volem semblar el 

que no som! 
Quin serà el teu paper a 
la festa d’aquest any?

És enginyós, però no vol 
guanyar a qualsevol preu. 

No es perd ni una farra i és 
un apassionat del 

marxandatge dels Blancs. 
Cada any és el primer a la 

cua de la Botiga!

Durant el dia mata més Dracs 
que Sant Jordi. Quan es fa fosc 
canvia l'espasa per les sabates 
de taló, però no espera cap 
príncep Blau. És el nostre secret 
per l’estirada de corda, la seva 
força ens fa vèncer.

No escombra l’escaleta,
 balla música Inferno, té molts 

pretendents i a tots els diu que sí, 
no és tan neta com sembla. Abans 

era blava, com tu, però ha decidit 
escombrar el passat i escriure la 

seva pròpia història.

Porten l’essència de la colla a les 
botifarres. Són poquets, però junts 
són invencibles. No els hi fa por el 

llop, ni el blau.

Diu mentides, com tothom. Quan li creix el nas, 
se’l talla. No li agraden ni els bastons ni les 
bastoneres i la seva frustració és no poder ser 
Dama de foc. Té una llista de coses a fer que 
espera tenir acabada al final de la Festa Major.

De buscar bolets junts s'han 
acabat fent amics. Els encanta 
mullar-se al Correaigua. Gràcies 
al Llop, a la caputxeta ja no li fa 
por el bosc. Gràcies a la 
caputxeta, al llop ja no li fan por 
les àvies. 

#blaus2014

Blaus belluga i fa bellugar, i ens vestim de Festa Major fins i tot 
abans de començar! Aquest estiu hem llençat el #blauspelmón 
i hem rebut fotografies d’arreu portant el nostre sentimiento 
allà on anem.

Blaus belluga i, de ben segur, per més que volguéssiu no sortir 
de casa, no podreu evitar moure-us. Si Blaus belluga sumar-se 
no serà una opció: Ho bellugarem tot! 

De dia, de nit, i allargant els actes d’un dia a l’altre. Tenim 
propostes de tota mena! Si ja et semblava que Festa Major era 
un bellugar i no parar... espera aquest 2014! Belluga sense 
descans perquè la Festa Major és la cursa d’ultrafons més 
difícil del calendari. Belluga amb cautela perquè també és el 
camp de joc de l’Assassí del pinzell i pot aparèixer en 
qualsevol moment. I ep! Haureu de vigilar perquè en qualsevol 
moment també pot aparèixer una colla de Blaus per fer-vos 
bellugar! I si no sabeu com fer-ho, descobriu el Granollers 
oblidat de la mà d’uns de blaus, amb un itinerari ple de 
sorpreses pels espais marginals de la festa. Belluga amb la 
Guita, amb el Farras, o amb tots dos plegats. I encara que 
arribeu esgotats a la nit tindrem ritmes per contagiar-nos, des 
del reggae o la música medieval fins al pop o la rumba passant 
pels hits de sempre... la nit blava bellugarem tota la parròquia! 
Què no n’hi ha prou? Doncs preneu vosaltres mateixos la 
batuta i dirigiu al vostre gust la Royal Blauharmonic Orchestra! 
I si la cosa encara no belluga... una ajudeta i ja bellugarà, 
remenant el gintònic o catant els kalimotxos... qui digui que el 
kalimotxo no té classe és que no ha provat la Denominació 
d’Origen blava! L’endemà no serà fàcil perquè la mainada ja 
sabem que mai para de bellugar... i la veritat és que no els 
faltaran excuses: actes i tallers infantils de tota mena i a totes 
hores! I si resultés que per molt bellugar no paressin quiets, us 
proposem contes per acaronar i massatges infantils per 
relaxar.

Blaus belluga i volem que participis, que et moguis, que ballis, 
que ho trobis, que ho notis i no puguis deixar-ho. Ho vulguis o 
no, Blaus et seduirem i no et quedarà altra opció que bellugar!  
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200 ACTES PER A GRANS I PETITS 
fa 31 anys que els Blancs i Blaus van néixer i amb les 
colles es va concebre una nova festa major a granollers. 
des d’aleshores cada festa ha nascut de la imaginació, 
la inventiva, la gresca i la picaresca que cada colla ha 
aportat. de fet, la juguesca entre Blancs i Blaus només 
té un premi: la colla guanyadora de la festa major és 
l’encarregada de fer el pregó l’any vinent. i amb aquesta 
juguesca de pretext i amb el context d’una ciutat que viu 

la festa a cada instant, quan l’estiu s’acaba i s’acosta anar a 
currar Granollers fa festa i no pensa en l’endemà. de fet, les 
colles de Blancs i Blaus sí que pensen en l’endemà perquè 
quan una festa encara està en marxa ja es maquina què 
es podrà fer l’any vinent. la Comissió de la festa major 
de Blancs i Blaus treballa incansablement 365 dies a l’any 
perquè en 9 dies granollers visqui en blanc i blau. enguany 
serà del 23 al 31 d’agost.
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NOVETATS AL CERCAVILA
I LLUÏMENT DELS GRUPS FESTIUS DE LES COLLES
aquest any Blancs i Blaus presenten millores a la Cerimònia 
d’inici de festes i al cercavila i lluïment dels grups festius de 
les colles, diumenge 24 d’agost, amb l’objectiu de fer-lo més 
proper, més dinàmic i més participatiu. d’entrada, s’integra 
el toc d’inici amb el cercavila. el toc d’inici comença a la 
plaça de la Porxada i segueix el seu recorregut habitual, aca-
bant, aquest any, al centre de la plaça de la Corona on serà 
rebut per les colles.

Plantada dels grups
la colla que surt en primer lloc al cercavila estarà plantada 
al centre de la plaça de la Corona i la colla que surt segona 

estarà distribuïda als carrers del voltant de la plaça. amb 
aquesta distribució serà més senzill pel públic veure les co-
lles que faran lluïments d’escalfament a l’espera de la sorti-
da del cercavila.

Entrada a la Porxada  de la cercavila
es canalitza l’entrada de les colles al centre de la plaça, per 
millorar la fluïdesa del cercavila, proposant uns lluïments 
àgils i alegres.
aquests canvis són l’evolució natural d’una festa que millora 
any rere any amb el treball de les colles.

Ordre del cercavila
de la colla dels Blaus
1. Biscarri
2. gegantons
3. draguets
4. Peus Blaus
5. mchagum
6. Bastoneres
7. dones de dena
8. Xancletes
9. tren de Ponent
10. sambeiros
11. Yin-Yang
12. Blautònics
13. Blautufarra
14. torets
15. toros
16. gralla
17. guita

Ordre del cercavila
de la colla dels Blancs
1. reptadors
2. tutocutot
3. Cuquetes
4. gegantons
5. Petits Corsaris 
6. dametes 
7. mushow 
8. dames
9. saltimblanquis
10. fBi 
11. Blanqarivm
12. swing & shout
13. afrotarades 
14. Comitiva del ganxet
15. guapes 
16. guspira 
17. Paranoia 
18. Correaigua
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PEL TEU 
CASAMENT
 VINE AL 
CIUTAT

“Al 2015, el teu casament amb tot inclòs des de 74,50€

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

SERVEI DE LAVABOS PÚBLICS
a les places de Can trullàs, folch i torres, maluquer i salvador i Barangé, i al parc de torras villà hi haurà mòduls sanitaris 
equipats amb vàter, servei de neteja i vigilància durant tots els dies que hi hagi activitat festiva.
Aquests espais tancaran una hora més tard de la finalització dels actes. També trobareu 38 cabines i urinaris ubicats a 
l’entorn de la festa.

PER UNA FESTA
MéS ACCESSIBLE
la festa posa a disposició de les persones amb mobilitat 
reduïda cinquanta cadires pintades de color blanc i blau, 
a la plaça de les Hortes i al parc de torras villà. també 
podeu reservar cadires per a la resta d’actes de carrer de 
la festa major trucant al telèfon 638 062 640, del 25 al 31 
d’agost.

si un cop començat l’acte hi ha cadires lliures, quedaran a 
disposició de qui les necessiti. 
trobareu lavabos adaptats a les places de maluquer i sal-
vador, Barangé, folch i torres, Hortes, Corona i al parc de 
torras villà.

els actes del repte, del Pregó i del veredicte, i els actes 
de colles tast de kalimotxo de Blaus i els improcontes 
amb de moment, fantàstics de Blancs, tindran traducció 
simultània en la llengua de signes catalana.

CANVI D’hORARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES DURANT LA SETMANA DE FESTA MAJOR
els dies 25, 26, 27, 28 i 30 d’agost la recollida d’escombraries i de cartró comercial a la ciutat es farà en horari de matí. 
aquest canvi d’horari es fa per compaginar les activitats de la festa major amb el servei de recollida d’escombraries.
els dies festius 24, 29 i 31 d’agost no hi haurà servei de recollida.
a l’illa de vianants les plataformes de recollida selectiva estaran a disposició dels usuaris als llocs habituals, de 10 h a
13 h, excepte els dies festius i el dijous 28 d’agost que no hi haurà cap servei de recollida a l’illa de vianants.
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CIRC AL PARC
TORRAS VILLÀ

Des de dijous i fins diumenge el parc de 
torras villà és l’escenari d’espectacles, 
malabars i la diversió del món del circ 
per a públic de totes les edats.
Us esperem!                                

Dijous 28 D’agost 
23 h espectacle la família timpanaro: 
malabaracirco

DIVENDRES 29 D’AGOST
22 h Cinema familiar turbo

DISSABTE 30 D’AGOST
23 h espectacle Cabarè Parodia amb 
Circo los

DIUMENGE 31 D’AGOST
17.30 h taller de circ amb Cia. Herre-
rita

MÚSICA A LES hORTES
CONCERTS, hAVANERES
I BALL

reviu l’esperit d’envelat amb música 
de tots els temps, concerts, havane-
res, balls... omplim la pista de ball de 
les Hortes!

DIJOUS 28 D’AGOST
23 h Concert de Quico, el Cèlio, el noi 
i el mut de ferreries 
gira 2014. 20 anys de jotes i cançons
1h Ball d’envelat amb aires del 
montseny

DIVENDRES 29 D’AGOST
19 h Cantada d’havaneres amb Hava-
neres Ultramar. Hi haurà rom cremat

23 h Ball a les Hortes amb l’orquestra 
grand Band

DISSABTE 30 D’AGOST
l’orquestra internacional selvatana
17.30 h Ballada de sardanes 
Col·l.: Agrupació Sardanista de 
Granollers
19.30 h Concert del centenari
23 h Ball del centenari

DIUMENGE 31 D’AGOST
19 h Ball amb els miven

CONCERTS A 
L’AVINGUDA DEL PARC
DIJOUS 28 D’AGOST
1 h festa de Blancs i Blaus amb obes-
ses i la Banda Puig 
Org.: Blancs i Blaus

DIVENDRES 29 D’AGOST
1 h Concert amb la Banda del Coche 
rojo i raggatunning

DISSABTE 30 D’AGOST
1 h Concert amb the risas i fugados 
de alcatraz

MENJAR I BEURE
AL PARC

Refés-te i torna a la festa!
Entrepans i begudes. Taules i cadires 
el 26 i el 27 d’agost, d’11 h a 3 h;
el 28, 29 i 30 d’agost, d’11 h a 5 h;
i el 31 d’agost, d’11 h a 1 h.
Parc de torras villà
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Servei de gots reutilitzables que trobaràs
en els bars de la festa

des de dilluns 25 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
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LA FESTA MAJOR 2.0
la festa també es viu molt intensament a les xarxes socials, seguiu-la al facebook:

www.facebook.com/blancsiblaus i al twitter: @blancsiblaus i per estat connectat en tot
moment: #fmbib. Trobareu tota la informació a la web oficial:

www.blancsiblaus.cat

Fotografia la Festa Major
ja esteu preparats per captar els millors instants de la 
festa? Per tercer any consecutiu teniu l’opció de par-
ticipar al concurs d’instagram #fotoBiB promogut per 
l’empresa granollerina sr. munera, que des de la festa 
Major de 2012 ens convida a fotografiar la festa amb la 
xarxa d’instagram. aquest any hi haurà 5 premis selec-
cionats per algunes de les empreses col·laboradores: les 
tres millors fotografies (per DescobreixCatalunya), millor 
text (per Nació Granollers) i millor vídeo (per VOTV). Les 
empreses col·laboradores que cediran els premis pel con-
curs seran: Boheme joyas, viatges montcar, Crack sports 

Club, Hotel Ciutat de granollers, mogas saló de perruque-
ria, Instagràfic, Don Adelino, Sitio T-Shirts i Experience 
Center spa.
així que ja ho sabeu del 24 al 31 d’agost participa al con-
curs instagram de la festa major de granollers fent fotos i 
etiquetant-les a través de l’aplicació amb el hashtag:
#fotoBiB. 

El Granollers Avui torna el 28 d’agost amb un 
especial de Festa Major
la nova temporada del granollers avui, el magazin de 
dilluns a divendres de ràdio granollers, comença l’1 de 
setembre. durant la festa major, però, l’emissora emetrà 
una edició especial de granollers avui dedicat a la festa 
grossa de la ciutat. el 28 d’agost, de 12 a 13 hores, la perio-
dista elisenda Cuquet conduirà aquest programa des del 
bar de roca Umbert. Una edició que inclourà una trobada 
amb els dos caps de colla, Àlex Gontan (Blaus) i Ramon  
Forns (Blancs), el relator de la Festa Major, Eloi Vila, i mol-
tes sorpreses més. 
Podeu sintonitzar ràdio granollers als 107.6 fm,
així com escoltar els continguts en directe i a
www.radiogranollers.cat.

La Festa a VOTV
votv serà a tots els racons de la festa. Cada dia a les 20 h 
a l’infovallès connexions en directe amb entrevistes amb 
els principals protagonistes de la festa, i amb especial 
atenció a l’acte de l’estirada de corda.
el dijous 28 d’agost de 18 a 20 h el programa País Km 0 
de la Xarxa de televisions locals s’emetrà en directe des 
de la plaça de la Corona i es podrà seguir el pols de la 
festa, veure el cercavila.... a partir de les 20 h la Cerimònia 
del Pregó en directe des de la Porxada i diumenge 31, el 
veredicte en directe per conèixer el desenllaç de la festa.

En cas de canvis en la programació
per motius meteorològics consulteu:
www.blancsiblaus.cat 
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BONA
FESTA MAJOR!
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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 
Cultura sant francesc. mocadors, samarretes, gots reu-
tilitzables, clauers, bosses… Una gran varietat d’articles 
blancs i blaus i de diverses entitats de la ciutat que podreu 
adquirir, del 22 al 30 d’agost, d’11 h a 13.30 h i de 17.30 h 
a 21.30 h, i el 31 d’agost, de 17.30 h a 20 h.
a la botiga podeu consultar el catàleg de productes de la 
festa. Un catàleg que també disposeu a www.blancsiblaus.
cat, on trobareu tots els productes que es venen a la boti-
ga i les novetats d’enguany.

Mostrador únic de venda de mocadors

Com en d’altres edicions, la Botiga disposa d’un mostra-
dor únic per a la venda de mocadors i gots reutilitzables, 
amb l’objectiu de fer més àgil l’adquisició d’aquests pro-
ductes.

LA BOTIGA, PUNT DE VENDA OFICIAL
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La Festa Major és fantasia. 
Aquest any la Colla dels Blancs no

 us explicarem un conte convencional. 
La setmana de Festa Major és una 

història que supera la ficció. 
Tots juguem, interpretem el nostre 

paper i a vegades volem semblar el 
que no som! 

Quin serà el teu paper a 
la festa d’aquest any?

És enginyós, però no vol 
guanyar a qualsevol preu. 

No es perd ni una farra i és 
un apassionat del 

marxandatge dels Blancs. 
Cada any és el primer a la 

cua de la Botiga!

Durant el dia mata més Dracs 
que Sant Jordi. Quan es fa fosc 
canvia l'espasa per les sabates 
de taló, però no espera cap 
príncep Blau. És el nostre secret 
per l’estirada de corda, la seva 
força ens fa vèncer.

No escombra l’escaleta,
 balla música Inferno, té molts 

pretendents i a tots els diu que sí, 
no és tan neta com sembla. Abans 

era blava, com tu, però ha decidit 
escombrar el passat i escriure la 

seva pròpia història.

Porten l’essència de la colla a les 
botifarres. Són poquets, però junts 
són invencibles. No els hi fa por el 

llop, ni el blau.

Diu mentides, com tothom. Quan li creix el nas, 
se’l talla. No li agraden ni els bastons ni les 
bastoneres i la seva frustració és no poder ser 
Dama de foc. Té una llista de coses a fer que 
espera tenir acabada al final de la Festa Major.

De buscar bolets junts s'han 
acabat fent amics. Els encanta 
mullar-se al Correaigua. Gràcies 
al Llop, a la caputxeta ja no li fa 
por el bosc. Gràcies a la 
caputxeta, al llop ja no li fan por 
les àvies. 
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fimac
www.blancs.cat/fimac

Programació detallada:

Dissabte dia Blanc
Aquest any, el dissabte serà completament Blanc. 
Comencem escalfant motors amb el Correllets, tot un repte! 
A continuació un matí familiar al Parc Torras Villà: El Llançament de 
Rajoles ens servirà d'escalfament per encarar una nova edició del 
Lotoburro, el concurs on si ell caga, tu guanyes. Al migdia, una 
botifarrada a l'ombra dels arbres serà el preludi de la blancaina que 
es podrà fer a continuació. A mitja tarda, la Holi Party dels Tutocutot 
omplirà de colors i música la jornada més blanca. 
  ...i a la Porxada t’espera una Nit de Festa Brillant!

Aquest any presentem el primer Festival Internacional de 
Música Al Carrer, un seguit de concerts que sorprendran als 
passejants del centre de la ciutat. Entre els assistents tenim 
grups de Granollers, però també d'Internacionals d'arreu 
com ara de Lliçà d'Amunt i fins i tot de Barcelona!

La tranquil·litat de Granollers s'ha vist alterada 
per la desaparició d'un emblema de Blancs: la 
Neusblanca. Uneix-te a l'equip d'investigadors 

de Blancs i ajuda a resoldre el crim a través 
dels sospitosos més inesperats i descobrint

la veritat que tots ells amaguen.

Dilluns 25, 19 h
C. Anselm Clavé

Dimecres 27, 23 h
Pl. de les Hortes

Quina Paranoia de conte! 
Paranoia ens porta una immersió 
audiovisual completa a un món 
fantàstic que espantarà als més 
valents. Agafa el tiquet abans!

Per fer boca pots recordar la 
Festa Major dels Blancs 2013!
Captura el codi amb el teu mòbil o 
entra a www.blancs.cat/fm2013

Aquest any viurem una autèntica nit africana 
amb música i els balls més sorprenents. 
Deixa't emportar pel ritme dels tambors i 
deixa't seduir per l'encant de les nostres 
Afrotarades.

Dimarts 26
23 h Pl. de la Corona
23:30 h Pl. Lluís Perpinyà

Dissabte 30
a partir de les 10h

Presentació Dissabte 23
22 h a la Porxada
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LES ENTITATS, PROTAGONISTES DE LA FESTA

20 ANyS PICANT FORT!
la Colla de Ball de Bastons dels Blaus de granollers celebra 20 anys de picar fort al ritme de la gralla i la caixa. neix el 
1994, creada per nois i noies, tot i que el grup sempre ha estat format majoritàriament per noies. a dia d’avui les primeres 
bastoneres recorden amb il·lusió els primers assajos al carrer fontanella, davant de l’antic local de Blaus, on en francesc 
doctollat, membre de l’esbart dansaire, els ensenyava a picar i fer els girs. desprès van arribar les primeres trobades, les 
influències i consells d’altres colles com la de Sant Cugat, que els va donar ales per fer els seus propis balls i adaptacions. 
l’any 1996 es van començar a fer les trobades de Ball de Bastons per la festa major amb colles d’arreu de Catalunya. any 
rere any, la colla adquiria personalitat pròpia, creava balls propis originals i moderns sense oblidar les arrels del ball de 
bastons. Coincidint amb el cinquè aniversari es creava la colla infantil. allà on anàven deixàven empremta amb: el ball de 
Blaus, el popurri de la festa, la processó o el Ball de granollers... la colla ha actuat arreu: festes de la mercè de Barcelona, 
Fira de Ceret (França), a la Catalunya Nord (Perpinyà), Trobades de Catalunya de Bastons, festes majors de barris, pobles 
i ciutats, la festa del Club super 3. avui la colla està formada per més de 50 bastoneres, entre infantils i grans. 
Per celebrar els 20 anys es prepara una gran festa, que comença dimarts 26 d’agost a la plaça de l’esglèsia, amb tallers i ani-
mació infantil, sense oblidar de bufar les espelmes. i el dissabte, trobada Bastonera, amb les colles convidades i exbasto-
neres. la colla ho té clar: “demostrarem tot saltant, ballant i picant més fort que mai, que encara ens queda molt per picar!”

20 ANyS DE PASSALTPAS
i una altra entitat que està de celebració és Passaltpas que 
també bufa 20 espelmes. 20 anys ballant danses d’arreu 
del món, sobretot de la zona de la mediterrània, de grècia, 
Bulgària, macedònia, les illes Balears, de frança... la gent 
de Passaltpas, des de que van començar a ballar-la, ensen-
ya danses que encara són vives. el ball serveix per celebrar 
la festa, com la festa major de la nostra ciutat. Passaltpas 
omple la plaça de la Porxada els dimecres de festa major 
i fa una gran rotllana per convidar a tothom que vulgui a 
passar una bona estona. Passaltpas balla durant tot l’any a 
la troca, també té seu a sant Celoni i la garriga, fa cursos 
d’iniciació i trobades de cap de setmana amb professors 
autòctons per conèixer les danses de primera mà. l’entitat 
reafirma el seu objectiu: “ballem per passar-ho bé!” 

ELS XICS ARRIBEN A LA
FESTA MAJOR EN EL MILLOR 
MOMENT DE LA SEVA
hISTòRIA
aquesta temporada els Xics de granollers han assolit el 
seu sostre casteller, aconseguint la torre de vuit amb fol-
re, quinze anys després de descarregar-la per primera ve-
gada. el 4 de 8 i el 3 de 8 són castells màxims que la colla 
ha portat per les places aquest any i que vol presentar-
los a la festa major. l’actuació castellera és diumenge 31 
d’agost a les 12.15 h amb els Castellers de sabadell i els 
de Barcelona. la colla grana convida a tothom als assajos 
especials de festa major: dilluns 26 d’agost i dimarts, 27, 
a les 20.15 h, a la troca; i divendres 30, assaig a les 17.30 
h al terrat de la parròquia de sant esteve. a més els Xics 
participen a la cercavila infantil, dimarts 27, i a la cercavi-
la de la cerimònia del Pregó, dijous 29 amb el tradicional 
pilar de 4 caminat que recorre la Porxada fins arribar al 
balcó de l’ajuntament. i si els més petits volen aprendre 
a fer castells, dimecres, 28 de 18 h a 21.30 h, operació 
enxaneta a l a plaça de Can trullàs.
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www.reckittbenckiser.com

amb la Festa Major
de GRANOLLERS!
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#blaus2014

Blaus belluga i fa bellugar, i ens vestim de Festa Major fins i tot 
abans de començar! Aquest estiu hem llençat el #blauspelmón 
i hem rebut fotografies d’arreu portant el nostre sentimiento 
allà on anem.

Blaus belluga i, de ben segur, per més que volguéssiu no sortir 
de casa, no podreu evitar moure-us. Si Blaus belluga sumar-se 
no serà una opció: Ho bellugarem tot! 

De dia, de nit, i allargant els actes d’un dia a l’altre. Tenim 
propostes de tota mena! Si ja et semblava que Festa Major era 
un bellugar i no parar... espera aquest 2014! Belluga sense 
descans perquè la Festa Major és la cursa d’ultrafons més 
difícil del calendari. Belluga amb cautela perquè també és el 
camp de joc de l’Assassí del pinzell i pot aparèixer en 
qualsevol moment. I ep! Haureu de vigilar perquè en qualsevol 
moment també pot aparèixer una colla de Blaus per fer-vos 
bellugar! I si no sabeu com fer-ho, descobriu el Granollers 
oblidat de la mà d’uns de blaus, amb un itinerari ple de 
sorpreses pels espais marginals de la festa. Belluga amb la 
Guita, amb el Farras, o amb tots dos plegats. I encara que 
arribeu esgotats a la nit tindrem ritmes per contagiar-nos, des 
del reggae o la música medieval fins al pop o la rumba passant 
pels hits de sempre... la nit blava bellugarem tota la parròquia! 
Què no n’hi ha prou? Doncs preneu vosaltres mateixos la 
batuta i dirigiu al vostre gust la Royal Blauharmonic Orchestra! 
I si la cosa encara no belluga... una ajudeta i ja bellugarà, 
remenant el gintònic o catant els kalimotxos... qui digui que el 
kalimotxo no té classe és que no ha provat la Denominació 
d’Origen blava! L’endemà no serà fàcil perquè la mainada ja 
sabem que mai para de bellugar... i la veritat és que no els 
faltaran excuses: actes i tallers infantils de tota mena i a totes 
hores! I si resultés que per molt bellugar no paressin quiets, us 
proposem contes per acaronar i massatges infantils per 
relaxar.

Blaus belluga i volem que participis, que et moguis, que ballis, 
que ho trobis, que ho notis i no puguis deixar-ho. Ho vulguis o 
no, Blaus et seduirem i no et quedarà altra opció que bellugar!  
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No podràs parar de
bellugar-te amb Blaus!

Ds. 23
Dl. 25

Dt. 26 Dc. 27

Dj. 28
Dv. 29

Ds. 23

Dl. 25

Dc. 27

Granollers Express:
L’aventura per la ciutat

El Granollers oblidat
Sopar i itinerari pels 

espais marginals
de la festa

IRONBLAU
Cursa 

d’ultrafons
de la FM

L’assasí del pinzell
(obertura d’inscripcions)

Blaus està
on fire

Belluga la batuta
Belluga a ritme de

Dancehall (Masterclass)

Dt. 26

Cata de 
Kalimotxo
(DO Blaus)

Remena 
el teu Gintònic

Ds. 30

Sortides
del tren Blau

Tast 
gastronòmic Blaudufes

a la botiga
de la FM!

5€

Amb els més petits

Belluga el teu
gegantó

Jocs
infantils

jamaicans
Pica fort
a la festa

Contes per
acaronar

Ho veiem tot blau
Correvent infantil
Els peus blaus es

belluguen en
el temps

Concert infantil 
amb The Pinker Tones

Vine a jugar 
amb els torets!

Amansa la teva fera

La família més forta
de Granollers 2014

NIT BLAVA amb CUPCAKE

Barretina
Sound System

Joan Colomo

No Pronostic DJ
i Also Starring

Els Berros
de la Cort

De Calaix
El Niño

de la Hipoteca
i Dirty Dicks

SOWETO,
High Times i
Golden Black

Sound

SAMBLAVA

Dg. 24

Dl. 25
Dt. 26

Dc. 27
Dv. 29

Passa’t-ho bé
amb la Guita Xica

Pique de Dj’s amb

Concert medieval 
amb

Arribada del SANT BLAU 
amb il Santo Azzurro 

e il Papa Bailongo

Al ritme de la música

Belluga la festa
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 #FMBiB2025
Festa Major de 
Blancs i Blaus 
de 2025

I TU,  COM TE
LA IMAGINES?
¿Y TÚ, COMO TE LA IMAGINAS?

AND YOU? HOW DO YOU IMAGINE IT?

ET VOUS COMMENT VOUS L’IMAGINEZ?

Oct - Des ‘14
Dibuixem la Festa 
Major de Granollers 
del futur i imaginem 
com volem que sigui 
d’aquí a 10 anys.

Digues la teva a:
www.fmbib2025.cat
#fmbib2025

tw: @fmbib2025
fb: /fmbib2025

el periodista, escriptor i guionista de sant esteve de Pa-
lautordera, eloi vila, és el relator d’enguany. de ben segur 
trobarà en la festa un bon guió per escriure un gran relat.
“aquí em teniu, per tot, i amb moltes ganes!” així es mos-
tra l’eloi que va començar la seva etapa professional tre-
ballant a el 9noU, on va descobrir la festa. Confessa que 
ell no es posicionarà per cap color, tot i que “inicialment 
em decantava per la colla blanca per portar-li la contrària 
al meu company de taula, l’estimat jaume maspons.”
Com a relator l’eloi vila diu que “viurà la festa amb moltes 
ganes. sóc molt passional i vull explicar-ho així: posant 
paraules a les emocions i sensacions de la festa. em fa 
moltíssima il·lusió perquè vinc a parlar de la festa major 
i perquè m’estimo granollers.” l’eloi comença el seu relat 
diumenge 24 d’agost amb el repte i el continuarà a partir 
del divendres de festa major. Podreu trobar-lo, en suport 
paper, els dies 25, 30 i 31 d’agost, i 1 de setembre, a partir 
de les 17 h, a l’ajuntament i a: www.blancsiblaus.cat.

La imatge gràfica que ens acompanya aquests dies és 
obra de Cristian farrés. el dissenyador ha explicat que 
volia transmetre molt clarament el missatge, per això el 
treball tipogràfic era clau. “Em vaig inspirar en els packa-
gings de detergents i cereals dels anys 80, que utilitzaven 
unes tipografies amb força pes i amb mides molt grosses, 
acompanyades amb ombres i relleus que remarcaven la 
importància de la marca.” Per inspirar-se en el disseny fi-
nal, en Cristian va recordar com imagina i què significa 
la festa: “és estiu, la gent sortim al carrer i ens trobem 
amb els amics per viure i participar de la festa, un bon lloc, 
sinó el millor, perquè tothom pugui veure el cartell, seria 
projectar-lo al cel. i amb aquest concepte vaig dissenyar 
la meva imatge de la festa major de Blancs i Blaus 2014, 
utilitzant com a fons un cel clarament il·lustrat i donant-li 
una ombra molt allargada a la tipografia per tal de simu-
lar la projecció. tot plegat amb una estètica i unes textu-
res amb un estil retro i vintage!”

ELOI VILA,
EL RELATOR DE LA FESTA

LA IMATGE
D’ESTIL RETRO I VINTAGE 
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EL RECAPTE
ELS COMERÇOS TAMBÉ HI PARTICIPEN
la col·laboració dels comerços de la ciutat amb la festa és 
un valor que any rere any és manté. aquesta festa major 
augmenten les botigues que s’afegeixen al recapte. gaire-
bé 100 comerços han aportat 60 € per col·laborar amb la 
festa. a canvi, aquests comerços es converteixen en punts 

d’informació. tots els comerços que participen al recapte, 
també ofereixen als seus clients la possibilitat de guanyar 
una panera amb productes oferts per les botigues. el guan-
yador o guanyadora de la panera es donarà a conèixer du-
rant el veredicte de la festa major, el diumenge 31 d’agost.

• agudo
• autoescola granollers

• Barbany
• Borinot ros
• Bosch granollers
• Ca l’illa
• Cafeteria la nou
• Cal Quim
• Calçats miralles
• Calçats tarrats
• Camp iv granollers

• Carnisseries font
• Carns viaplana
• Carpi esports
• Casa margarit
• Casabella
• Centre d’assessorament de 

bellesa
• Club natació granollers

• Cookies paradise
• el Celler del jabugo

• el Cisne
• el jardinet
• el mirallet
• el món de la festa
• el trull
• elias forner
• equivalenza
• estanc Cot
• eurovacances viatges

• farmàcia Bretcha
• farmacia Parera
• farmàcia viñamata

• ferreres sabaters
• ferreteria Canal
• ferreteria la Comarca

• ferreteria sirvent
• fleca Bretcha
• forn de Ca l’espinasa

• forn el racó
• garcia Cuevas joier

• girls like Pink
• gotta Perfumeria
• granier
• Herbes messegué
• intecat istore
• Íntima essència

• jersey’s
• joan sitjes
• l’elefant llibreria/papereria

• l’estanc de la Porxada

• la Closca
• la Clotxa
• la gamba restaurant

• la gralla
• la granja
• la magrana vallesana

• la Perla de Xixona
• la Piemontesa
• la vinentesa
• latidos
• mac Key
• mäinities
• mobles roig
• mogas saló de perrruqueria

• món groc
• multiÓpticas oculus

• natur Perfums
• ninfa tatoos
• novetats roca
• oller decoració
• Òptica reixach Centre

• Party fiesta
• Pastisseria Puigdomènech

• Perruqueria agustí

• Perruqueria margaret

• Perruqueria r. Clavera

• Polleria Brunat
• Polleria esperanza
• Porta moda-Home
• Porxada ibèrics
• restaurant layon
• saterra joiers
• subirats alimentació

• tàndem Cicles
• tomàs Colomer joier

• trash
• tresillos granollers

• turris
• twin’s & mur
• viatges tejedor
• vinus&vitis
• Xurreria la sorpresa

• Barbany
• Borinot ros
• Bosch granollers
• Cookies paradise
• forn de Ca 

l’espinasa
• garcia Cuevas joier
• girls like Pink
• Íntima essència
• l’elefant llibreria/

papereria

• l’estanc de la 
Porxada

• la Closca
• la granja
• la vinentesa
• mac Key
• mäinities
• oller decoració
• subirats 

alimentació
• turris

Establiments que col·laboren amb el Recapte 

EL CONCURS 
D’APARADORS
es tracta de decorar l’aparador amb motius de la 
festa major de Blancs i Blaus i participar d’aquesta 
manera a la quarta edició del Concurs d’aparadors. 

el millor aparador es donarà a conèixer durant 
el veredicte de la festa major, el diumenge 31 
d’agost.  El premi consisteix en ampolles de 
cava i un sopar per a dues persones al restau-
rant Cal Cinc (C/ Sant Joaquim, 86.
Les Franqueses del Vallès. Tel.: 93 849 44 24).

Enguany han participat
els següents comerços:
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grans PatroCinadors

Col·laBoradors

arrossada PoPUlar ConCUrs rajolers interCanvi PlaQUes de CavasoPar fi de festa

arrossada PoPUlar arrossada PoPUlar arrossada PoPUlar la Botiga de la festa major el relat

festa 2.0 arrossada PoPUlar

PatroCinadors

ConCUrs de rajolers

troBada Castellera

Passada de rajoles

rePartiment de
la Pedra de l’enCant

CamPionat de fUtBolÍ

la Botiga de la festa major

CorreaigÜes

estirades de Corda

l’esPort de la festa major

ConCUrs de rajolers
i el CirC al ParC

el got de la festa i les estirades 
de Corda

el transPort de la festa

el reCaPte

lliUrament dels elements festiUs de 
la CerCavila infantil

arrossada PoPUlar

vols mUllar?...

CorreaigÜes

nit golfa infantil

assessoria Colles
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COMEnçA lA SETMAnA AMb...
MiSTERi blAnC: RESOl El CRiM!

Dilluns, 19 h Anselm Clavé (davant del Museu)
a granollers hi ha hagut un assassinat

t’atreveixes a resoldre’l? 

DiMARTS ESpAvilA’T pER SEguiR
ElS ESpECTAClES blAnCS! 

Som foc 2.0
dimarts, 23 h Parc torras villà. les dames es renoven 

més dames, més foc, més Blancs!

heiva! No volem cap príncep blau!
dimarts, 23.30 h Plaça Perpinyà

Una nit africana. Cercavila, espectacle i concert en la 
gran història de les afrotarades 

DiMECRES, nOvETATS, REnOvACiOnS
i ACAbEM A lA DiSCO inFERnO!

Químicament és possible 2.0
Vine a interactuar amb la ciència

dimecres, 18 h Plaça de la Corona 
Tallers científics per a petits i grans. 

del show al taller, comprova que 
químicament és possible!

Del Purgatori a 
l’Inferno, cercatapes 
pels espais centrals 

de la festa
dimecres, 21 h

sala tarafa
Un cercavila, un cer-

catasques, un cercata-
pes...amb tot el tarannà 

blanc! 

i quAlSEvOl DiA, 
A quAlSEvOl hORA,
A quAlSEvOl llOC!

FIMAC
Festival Internacio-

nal de Música Al 
Carrer 

grups d’aquí i d’allà 
per fer un seguit de 
concerts que ompli-
ran de festa i ritme 

granollers. llista de 
concerts a

www.blancs.cat/fimac

DiSSAbTE 23
19 h Plaça de maluquer i salvador
IronBlau: Cursa d’Ultrafons de la Festa Major
Roda de premsa de presentació. Org.: Blaus (Blautufarra)
inscripcions: en acabar l’acte. Preu: 2 euros

DillunS 25
18 h Pels carrers del centre de granollers
Belluga la batuta
troba’ns, agafa la batuta i dirigeix la royal Blauharmonic
Orchestra! Org.: Blaus (The Royal Blauharmonic Orchestra)

DiMARTS 26
21 h Plaça maluquer i salvador
Cata de Kalimotxo (DO Blaus) llengua de signes)
org.: Blaus. inscripcions: 1 hora abans. Preu: 1 €

DiMECRES 27
21.30 h Plaça del Peix
El Granollers oblidat. Sopar i itinera-
ri pels espais marginals de la festa
Org.: Blaus (#unsdeblaus)
inscripcions: 1 hora abans
Preu: 8 €
(sopar i 4 tiquets de beguda)

DiMECRES 27
21.30 h Plaça de 
l’església
Kangurfest: Concert 
infantil amb The 
Pinker Tones i, en 
acabar, comiat dels 
cangurs!
acte per a famílies 
amb infants a partir 
de 2 anys.
imprescindible un 
acompanyant cangur
org.: Blaus
(Komantxes
i Blautònics) 

DiuMEngE 31
10 h  Plaça de
la Porxada
Trobada de
les Puntaires
de Granollers
Org.: Blaus
(Col·lectiu l’Embolic)

NO ET POTS PERDRE ...


