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LA BOTIGA
El punt de venda oficial de productes de la Festa Major 
és la Botiga, ubicada a la Casa de Cultura Sant Francesc 
(c. Espí i Grau, 3), on hi podeu trobar tot el marxandatge 
de Blancs i Blaus i de les entitats culturals i festives de la 
ciutat: Diables, Drac, Xics, Gegants, Passaltpas, Agrupació 
Excursionista... Consulteu el catàleg teniu les samarretes 
de les colles, els mocadors de Blancs i Blaus, gots, bos-
ses... Podeu comprar en metàl·lic o amb targeta de crèdit.

BLANCS I BLAUS
Competim, és el que ens agrada!

Som amics i rivals
Juguem amb esforç i respecte

Compartim els colors
Estimem la festa!

SI EL PERDS, EL TROBEM!
Demana a la Botiga de Festa Major

i a l’Oficina de Turisme
la polsera identificativa que ens
ajudarà a trobar el teu infant,

si es perd.

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 algú de l’altra colla després
del veredicte.

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: Grinver
Tiratge: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: B-38518-2003

EL GOT DE GRANOLLERS
Servei de gots reutilitzables que trobareu als bars de la 
festa. Es podran retornar els gots a la caseta que hi haurà 
a l’avinguda del Parc.
Aquesta Festa Major serà la darrera en què es distribuirà 
el got actual, per tal d’avançar en un nou model de gestió 
del got reutilitzable.

NOU HORARI:
Del 24 d’agost a l’1 de setembre d’11 a 14 h i de 17.30 h a 
21.30 h
El diumenge 2 de setembre d’11 a 14 h

APP GRANOLLERS
Apple Store
Google Play

POSA’T LA FESTA AL MÒBIL!

www.blancsiblaus.cat

• 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

@BlancsiBlaus
@Blancsiblaus
@GRN_cultura
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VISCA ELS BLANCS! VISCA ELS BLAUS!

Aquesta fotografia és la imatge de l’inici de la Festa Major 
2018. Una instantànea feta a Roca Umbert, davant dels lo-
cals de les colles de Blancs i Blaus, el 23 de juliol. Un mes 
abans que comenci la festa es fa una presentació amb les 
colles i entitats, patrocinadors i col·laboradors... Fa 35 anys 
que Blancs i Blaus canten quan l’estiu s’acaba i s’acosta anar 
a currar Granollers fa festa i no pensa en l’endemà... La lletra 
de la “La Guimbada” ho explica clarament, Blancs, Blaus, ara 
és l’hora d’estripar! Des de que es va acabar la festa major 
passada les colles no han parat d’enginyar. Mesos i mesos 
de traginar pels locals, reunions i trobades, dissenys i actes. 
I des d’ara mateix, tot a punt, 200 actes per gaudir durant 

L’estiu de 1983, fa 35 anys es vivia la primera Festa Major  
blanca i blava. Aquestes dues fotografies mostren - a la dre-
ta els Blaus, a l’esquerra, els Blancs- com es decoraven pla-
ces i es feien cercaviles. Del blanc i negre al color i a la mag-
nitud d’un model que té la força i l’empenta de la gent que 
fa possible una de les millors festes majors de Catalunya.

Si voleu conèixer com va començar la Festa Major de Blancs 
i Blaus ho trobareu a la web: www.blancsiblaus.cat. L’origen 
parteix d’una anècdota recollida per Amador Garrell en el 
llibre “Granollers Vila Oberta”, l’any 1897, que relata la ju-
guesca de dos rajolers, el Rayo i l’hereu Maynou, que es van 
enfrontar per provar qui faria més maons en una hora.

9 dies. Del 25 d’agost al 2 de setembre Granollers pensa en 
blanc i blau. Concerts, actes de foc, d’aigua, de nit, de dia, 
per als més menuts, per als més grans, joves, avis i àvies, 
tiets i tietes, mares, pares...  Tothom està cridat a la festa, 
repasseu el programa d’actes, sortiu als carrers, balleu, 
canteu, salteu... és la Festa Major de Granollers! El leitmo-
tiv dels Blaus seran els anys 80 i els Blancs han preparat 
el festival “Sense Cap”. Les colles competiran amb estima 
per guanyar la festa, un jurat les seguirà de ben a prop. La 
juguesca entre colles serà fotografiada, relatada, explicada 
i retransmesa a les xarxes socials. El Veredicte desvetllarà: 
la colla guanyadora de la Festa Major 2018 és la colla dels...
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Jordi Oms és dissenyador gràfic de Palautordera i és 
l’autor de la imatge de la festa. Un cartell que parteix de la 
idea de la rivalitat festiva, agafant com element principal el 
mocador i una sèrie de personatges que s’encaren, sem-
pre des d’un punt de vista festiu. La Festa Major és una 
ocasió per trobar-se amb els altres i l’objectiu és construir 
la festa junts. Oms explica que “el disseny està plantejat 
de tal manera que és pot girar, així s’aconsegueix més di-
versitat i remet al joc, és una imatge que dona peu a que 
l’espectador interpreti. La rivalitat i la diversió es vinculen 
a través de pinzellades molt marcades vindrien a ser peti-
tes juguesques d’un bàndol a l’altre i també, l’expressivitat 
de la rauxa a la festa.”

Flavita Banana (Flavia Álvarez- Pedrosa) va néixer l’any 
1987. Va estudiar Arts i Disseny i el cicle d’Il·lustració. Als 
26 anys i després de rendir-se amb qualsevol altre estil, va 
començar a dibuixar vinyetes d’humor, amb una línia sen-
zilla i amb un humor de qui ja no espera res. Als 29 anys va 
poder deixar la vida d’oficina gràcies a les col·laboracions 
a S Moda, Orgullo y Satisfacción, Revista Mongolia i El País. 
Aquest 2018 ha rebut el premi Gat Perich d’humor gràfic. 
El seu treball es descriu com un humor trist, una mescla 
de costumisme i d’absurditat. Ella relatarà la festa major 
amb il·lustracions, les podreu trobar els dies 27 d’agost, 
1, 2, 3 de setembre a partir de les 12 h a l’Ajuntament, a 
la Botiga, a l’Oficina de Turisme i a: www.blancsiblaus.cat.

UN CARTELL JUGANER

UN RELAT DIBUIXAT
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FRAIKIN AMB LA NOSTRA FESTA,
AMB LA NOSTRA GENT

902 404 903
www.fraikin.es
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agora@agora-sa.com
93 870 64 08

ÀGORA US DESITJA 
UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR 

2018
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SERVEI DE LAVABOS PÚBLICS
A les places de Barangé, Església, Maluquer i Salvador, 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
El PuntG és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos, present les nits festives de Granollers per donar 
resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar durant la festa. És una proposta d’acció directa per 
reduir els riscos que es desprenen del consum d’alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat respectuo-
sa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i altres violències, tot oferint un espai segur, agradable 
i igualitari. Des del PuntG s’anima a viure una festa segura, agradable i igualitària, a no quedar-se indiferent da-
vant de conductes violentes, masclistes o injustes. La iniciativa promou la visibilització i la denúncia d’allò que 
passa a la festa, i no hauria de passar.  Durant les nits de festa disposeu d’un telèfon de contacte, per si algú viu o 
veu una escena desagradable i necessita ajuda. Truqueu 683 641 983.

ACCESSIBILITAT I SEGURETAT
Hi haurà traducció a la llengua de signes catalana en els 
següents actes: Repte, Pregó, Veredicte. Per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda es posen a la seva disposició 
cadires pintades de color blanc i blau, al parc Torras Villà i 
a la plaça de les Hortes. També es poden reservar cadires 
per als actes de carrer trucant al telèfon 638 062 640, del 
27 d’agost al 2 de setembre. Hi haurà lavabos adaptats a 
les places Maluquer i Salvador, Barangé, Hortes, Corona, 
Folch i Torres i parc T. Villà. Del 29 d’agost al 2 de setem-
bre s’habilita un centre d’atenció sanitària a l’av.del Parc.

CONSERVEM NETA LA CIUTAT
Durant la setmana de Festa Major la recollida 
d’escombraries canvia d’horari per fer-la compatible amb 
l’activitat festiva. Així, els dies 25, 27, 28, 29 i 30 d’agost i 1 
de setembre, el servei de recollida es farà al matí. 
Els dies festius 26 d’agost i 31 i 2 de setembre no hi haurà 
aquest servei. A l’illa de vianants les plataformes de re-
collida selectiva estaran a disposició dels ciutadans als 
punts habituals, de 10 a 13 h, excepte els dies festius i el 
dijous 30 d’agost, que no hi haurà servei de recollida en 
aquesta zona.
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Ctra. de la Roca, Km. 17, La Roca del Vallès
Tel. 938 79 59 21 - www.sarsa.com

Us desitgem una
bona festa major
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-10%
dte.*

AKÍ Granollers  
Centre Comercial 
El Ramassar

*VÀLID FINS AL 30 DE SETEMBRE. Només a Akí Granollers. Aquest cupó només es podrà 
utilitzar una vegada. No acumulable a altres promocions/ofertes, serveis, xecs descompte 
SINFIN i no aplicable als productes del fullet en vigor que tinguin descompte.

Aquest sí que 
és un bon 
moment 
per millorar 
casa teva! 
Et donen un 10% de 
descompte a tota la botiga.
Per aprofitar-lo, 
retalla aquest cupó i 
lliura’l a la teva botiga.

Bones Festes!
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PARC TORRAS VILLÀ
DIJOUS 30 D’AGOST
23 h Espectacle de circ Ni cap ni peus. Cia. Circ Vermut. 
Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes disci-
plines; roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació d’objectes, 
verticals amb cadires i acrobàcia

DIVENDRES 31 D’AGOST 
23 h Espectacle: Bona gent amb Quim Masferrer 
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un home-
natge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir 
perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor 
dit: molts protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta 
experiència 

DISSABTE 1 DE SETEMBRE 
23 h Espectacle Hop Granollers Festival de dansa urbana amb 
humor i beatbox

AVINGUDA DEL PARC
DIJOUS 30 D’AGOST: 
01 h Concert amb Mojinos Escozíos i Dj Hans 

DIVENDRES 31 D’AGOST 
01 h Festa Flaixbac. Va parir tour 2018

DISSABTE 1 DE SETEMBRE 
01 h Concert amb l’Orquestra Di-versiones i Joutm Dj

PLAÇA DE LES HORTES
DIJOUS 30 D’AGOST 
23 h Ball amb L’Orquestra Belle Epoque

DIVENDRES 31 D’AGOST 
19.30 h Cantada d’havaneres amb Mar i Vent
22.30 h Concert amb Tomeu Penya

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
19.30 h Concert amb l’Orquestra Rosaleda
23 h Ball amb l’Orquestra Rosaleda

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
DIJOUS 30 D’AGOST
23 h Concert jove amb Setembre

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
17.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla-Orquestra Rosaleda

CONCERTS,
ESPECTACLES I BALLS
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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 sani-
tat, i seguir en tot moment les indicacions dels diables. En 
cas de perill, seguir les instruccions dels diables

• Prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent 
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els 
músics, adoptar una actitud correcte amb els diables i no 
obstaculitzar 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 adequadament

La pirotècnia del Mediterráneo, guanyadora del Premi Especial Festa Major de 
Granollers Trofeu Blancs i Blaus al 28è Concurs Internacional de Castells de Focs 
Artificials Ciutat de Tarragona, serà l’encarregada de disparar les tronades i els 
focs artificals a la nostra festa. Divendres, 31 d’agost, dissabte, 1 i diumenge 2, a 
les 12 h la Porxada es converteix en un autèntic polvorí coincidint amb la Tronada 
de  Migdia que anuncia un nou dia de festa major. La cita amb els Focs artificials 
serà diumenge 2 de setembre, a les 22.30 h. Des del Parc Firal es disparen els focs 
que anuncien el fi de festa. Per canvis a l’entorn urbanístic del parc, els focs artifi-
cials tindran un nou format. Es dispararan des del limit sud del parc, fet pel qual 
podrem disfrutar d’uns focs amb noves oportunitats d’exhibició i visualització.



17
Festa Major de Blancs i Blaus 2018



18
Festa Major de  Blancs i Blaus 2018

Bullia la ciutat amb els primers anys de 
democràcia, que gràcies a la mobilització  
de la gent feia fracassar l’intent de cop 
d’Estat de Tejero. El carrer era l’escenari 
principal d’un moment de canvi,  
de trencament, de novetat.

Els colors cantons i fosforitos es feien  
un lloc entre els pantalons acampanats  
i l’encara gris de la dictadura,  
i els pentinats i les pintes es feien lliures  
i extremes: el heavy, el punk, el pop,  
el xandall dominguero, la ruta del 
bakalao, fins i tot les espardenyes i el 
folklore català, tot junt, un boom.

Eren els inicis dels anys 80 i naixia també 
tota aquesta movida, LA MOVIDA BLAVA, 

EL NOSTRE ORIGEN.

QUE COMENCI LA PUESTA A PUNTO!

Quan naixem, aquell dia - d’aquell mes - 
d’aquell any ens marca per sempre.  
Cada persona, cada cosa que neix,  
és el producte del seu temps.

Per això Blaus és carrer, efervescència, 
experimentació, transgressió i, com no, 
lloc de trobada: una gran plaça, una estona 
d’amics que mai s’acaba.

AQUEST ANY TORNEM ALS 80 per 
descobrir els orígens de la generació 
blava. Una generació de generacions, cada 
any més grans i sempre joves, sumant 
per tornar a ser canvi, efervescència, 
experimentació i transgressió. Blaus som 
la generació que tries i, siguis de l’any que 
siguis, si ets Blau, també vas néixer el 83…

ELS 80 SERAN
SEMPRE NOSTRES!
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Tornem als 80  
i seguim marcant tendència. 
Estigues a l’última amb la 
samarreta de col·lecció 2018! 

MOVIDA GASTRONÒMICA

Seure i menjar a la plaça, part essencial de 

la nostra festa amb els Fòssils, els Amics de 

Ponent i altres punts de recàrrega d’energia.

MOVIDA NOCTURNA
La nit sempre ha estat una gran movida 
imprevisible i els 80 van ser músiques de 
tots els colors… Festes de neó o de sevillanos, 
silencioses o amb molt de ritme de la mà de 
Proyecto X, Irreductibles, BlauPanthers...

MOVIDA CLANDESTINA

No saps quan ni on, atenció al carrer 

per descobrir-ho! El punt alternatiu que 

desprenen els 80s amb els actes més 

trencadors. Si et passes de la ratlla pots 

acabar a la Comissaria Blava!

MOVIDA CANALLA
Blaus és canalla, una generació que mai 
s’acaba amb els actes infantils i familiars més 
sonats. I aquest any, una nova gegantona  
i un acte infantil conjunt. Futur assegurat!

MOVIDA JUGANERA

Experimenta els 80 amb els jocs de l’època 

i més, amb Blaus360, HBlauO, de l’inici dels 

videojocs als jocs de tota la vida.

MOVIDA INALTERABLE

Tradicions pròpies en època de consum 

de masses és transgressió! Descobreix les 

nostres bèsties i tots els actes de cultura 

popular, on el foc és cultura amb el retorn  

de la Cremada de l’Ajuntament.

MOVIDA REMOVIDA
Els 80 eren carrer i ho serem: amb la moda 
vintage, un quiosc per posar-se a punt  
i la gran movida blava.

NOVES COLLES QUE PROMOUEN  
LA MOVIDA

BlauPanthers, HBlauO, PinkBlaus, 

Blautrapelles, Vikings i Saures.

LA FESTA BLAVA ÉS UNA MOVIDA! 

10€ 
A LA BOTIGA  

DE FM!
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QUINA COLLA PORTARÀ 
MÉS PERSONES AMB BICI?
La Pedalada Popular i Solidària de Festa Major es consoli-
da en la seva 3a edició, reptant un cop més a les colles de 
Blancs i Blaus a portar tantes persones amb bicicleta com 
sigui possible, amb l’objectiu d’omplir la ciutat de ciclis-
tes d’una forma popular, festiva i no competitiva. Aquesta 
vegada, a més, els participants es trobaran amb algunes 
sorpreses refrescants al llarg del recorregut. L’any passat 
els Blaus van portar 149 persones, respecte les 73 que van 
aconseguir convocar els Blancs. La Pedalada és solidària 
perquè la recaptació dels 3 € d’inscripció per participant 
es destina a la Fundació Josep Carreras, de lluita contra la 
Leucèmia. Us esperem, diumenge 26, a les 10 h, a la Pl. de 
la Corona, amb la vostra bici a punt (recomanada a partir 
de 8 anys, casc obligatori pels menors de 16 anys).

TRIPLE ANIVERSARI GEGANTER
Triple aniversari pels Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers: els Gegants Grossos, l’Esteve i la Plàcida, fan 
50 anys, l’entitat que els fa ballar en celebra 20 i el Ball de 
Giravoltes, en fa 30. Durant l’Ascensió, l’Esteve i la Plàcida 
van estrenar vestits, i ara, per Festa Major es celebra de 
manera especial el 30è aniversari del Ball de Giravoltes, el 
dijous 30 d’agost, a les 22.30 h, a la plaça de la Porxada en 
Cosme, la Damiana, l’Esteve i la Plàcida desfilaran acom-
panyats de la Big Band Combo de Granollers, en una gran 
cercavila nocturna anomenada Engiravolta’t.
El Giravoltes és el ball més emblemàtic i conegut dels  ge-
gants de la ciutat, va ser composat pel granollerí Martí 
Ventura, com a regal pel 20è aniversari de l’Esteve i la Plà-
cida, l’any 1988. Els gegants només el ballen l’últim dijous 
d’agost i s’ha convertit en un dels moments més emotius 
de la Festa Major, quan els quatre gegants són tombats i 
abillats amb els mocadors blancs i blaus.

GRANS CASTELLS AMB ELS 
XICS
El primer dissabte de Festa Major, el dia 25, els Xics or-
ganitzen un taller de castells, a les 11 h a la Pl. de Ma-
luquer i Salvador. Durant la setmana, assajos especials, 
el dilluns i el dimecres, a les 20.15 h a la Troca. Dimarts, 
dia 28 a les 21 h a la Porxada, els músics dels Xics, els 
Engrallats, obren el Pique de Gralles 2018 amb un concert 
com a guanyadors de l’any passat. Dijous, els Xics faran 
l’emotiu pilar de quatre caminat previ al Pregó de Festa 
Major, i diumenge, també a la Porxada, diada castellera, 
a les 12.15 h amb Marrecs de Salt, Castellers de Sabadell i 
Xics de Granollers. En acabar, “Diumenge dinem a la Por-
xada” un dinar de germanor obert a tothom, el preu és de 
5,50 €, inclou botifarra amb mongetes, beguda i postres, 
i a les 16 h Concert i festa amb Jaume Barri. Vine a gaudir 
d’una gran tarda. Deixa’t portar, balla i participa-hi!

SARDANES DE FESTA MAJOR
L’Agrupació Sardanista Granollers (ASG) és l’entitat que 
promou la difusió de la sardana des de tots els seus àm-
bits a la ciutat de Granollers. L’activitat anual s’enceta ha-
bitualment amb el Concurs de Colles Sardanistes, vàlid 
pel Campionat de Catalunya que es fa ininterrompuda-
ment a La Porxada des de fa més de 40 anys, enguany 
s’ha celebrat la 70a edició.
I per l’agost amb la Festa Major de Blancs i Blaus, 
l’Agrupació Sardanista de Granollers organitza dues ba-
llades.
Divendres 31 d’agost, a les 18.30 h a la Plaça de la Porxa-
da: Ballada de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Gra-
nollers i dissabte, 1 de setembre, a les 17.30 h a la Plaça 
de l’Església Ballada de sardanes amb la Cobla-Orquestra 
Rosaleda.
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Moltes gràcies!
• ABACUS 

COOPERATIVA 

• ALLIANCE FRANÇAISE 

GRANOLLERS

• AUTOESCOLES 
GRANOLLERS 

• BARBANY 

• BIBA 

• BORINOT ROS 

• CAFETERIA LA NOU 

• CAL QUIM 

• CALÇATS MIRALLES 

• CALÇATS MÓN GROC 

• CALÇATS TARRATS 

• CAN 60 

• ENERGY FISIO - 

• COPISTERIA PALAU

• HOMOLUDICUS

• CARNISSERIES FONT 

• CARPI 

• CASA MARGARIT 

• CASTELLÀ CRIBILLÉS 

ASSOCIATS 

• CAU DE MÚSICS 

• BELLESA ESSENCIAL 

• CERVESERIA PUPUT 

• CHIC & BEAUTY 

• CLICK VIATGES 

• CLUB NATACIÓ 
GRANOLLERS 

• COOKIES PARADISE 

• EC SYSTEMS 

• EL CAU 

• MONIBERIC BY EL 

CELLER DEL JABUGO 

• EL CUIT 

• EL MIRALLET 

• EL MÓN DE LA FESTA 

• EL TRULL DEL CASINO 

• ENRIQUE TOMÁS 

GRANOLLERS 

• ESCOLA D’IMATGE 

PERSONAL MARGARET 

• ESPAI PA 

• ESTANC COT 

• ESTANC DE LA 
PORXADA 

• ESTANC VERGE DE 

NÚRIA 

• FARMÀCIA ARIMANY 

• FARMÀCIA BRETCHA 

• FARMÀCIA CLASCÀ 

• FARMÀCIA DALMAU 

• FARMÀCIA 
FERRARONS 

• FARMÀCIA LES 
ESCOLES

• FARMÀCIA MILÀ 

• FARMÀCIA OLIVET 

• FARMÀCIA PARERA

• FARMÀCIA POU 

• FARMÀCIA VINYAMATA 

• FERRETERIA CANAL 

• FERRETERIA LA 
COMARCA 

• FORN DE L’ESPINASA  

• FORN DE PA FÀTIMA 

• FORN EL RACÓ 

• FORN FERRER SELECT 

• FORN SANT JORDI 

• FRANKFURT ARIES 

• HATMAN’S BRITISH 

LOUNGE BAR 

• HELADERIA LA 
NÓRDICA 

• HERBES DEL 
PORTALET 

• HERBES SALVATGES 

MAURICE MESSEGUÉ 

• INHALA 

• INTECAT STORE 

• JERSEY’S 

• JOAN SITJES 

• JOIERIA BALLÚS 

• L’ENGRUNA 

• LA CLOSCA 

• LA CLOTXA 

• LA GRALLA  

• LA GRANJA 

• LA LOLA 

• LA MAGRANA 

• LA PARADETA  

• LA PORXADA IBÈRICS 

• LATIDOS 

• LES OLLES 

• MACKEY 

• MARGARET 
PERRUQUERS 

• MULTIOPTICAS 
OCULUS 

• NINFA TATOOS 

• NOVETATS ROCA 

• NÚVIES D’OR 

• OLLER DECORACIÓ 

• ÒPTICA REIXACH 

• PASTISSERIA 
PUIGDOMÈNECH 

• PERRUQUERIA ROSA 

CLAVERA 

• POLLERIA ESPERANZA 

• PORTA-MODA 

• RABENT 

• RESTAURANT LA 
GAMBA 

• RESTAURANT LYON 

• RESTAURANTE EL 

ITALIANO 

• RITUAL MARC 
CALVACHE 

• ROIG MOBEL

• ROSTISSERIA 
R.BRUNAT 

• SA BOTA 

• SUBIRATS 
ALIMENTACIÓ 

• TÀNDEM CICLES 

• TEMPTACIONS 
BOTIGA ERÒTICA 

• TOLINO 

• VIATGES TEJEDOR 

• VINUM VITIS 

• XARCUTERIA MARGA

• XURRERIA LA 
SORPRESA

• ABACUS
• BARBANY
• CARPI
• COOKIES PARADISE
• EL MÓN DE LA FESTA
• ESPAI PA
• ESTANC COT
• ESTANC DE LA 

PORXADA
• FARMÀCIA ARIMANY
• FARMÀCIA LES 

ESCOLES
• FARMÀCIA MILÀ
• FARMÀCIA OLIVET
• HERBES DEL PORTALET
• HERBES SALVATGES 

MAURICE MESSEGUÉ

• INHALA
• LA CLOSCA
• LA GRALLA
• LA GRANJA
• MACKEY
• NINFA TATTOOS
• NÚVIES D’OR
• OLLER DECORACIÓ
• PASTISSERIA 

PUIGDOMÈNECH
• RITUAL MARC 

CALVACHE
• ROSTISSERIA 

R.BRUNAT
• SUBIRATS 

ALIMENTACIÓ

Establiments que col·laboren amb el Recapte 

La Festa Major és possible gràcies a 
l’aportació econòmica dels 40 patrocinadors i 
col·laboradors. També, al centenar de comer-
ços que s’afegeixen al Recapte, aportant 60 €, i 
convertint-se en punts d’informació de la festa. 
Els establiments col·laboradors sortegen una 
panera, la persona que la guanyi es donarà a 
conèixer durant el Concurs de Rajolers. Entre 
tots fan una aportació total de 77.500 euros, 
una aportació econòmica imprescindible per 
a la festa. A la foto, els representants de les 
empreses patrocinadores amb les autoritats 
i Blancs i Blaus, acompanyats dels Amics dels 
Gegants i Capgrossos de Granollers.

Participants
del concurs d’aparadors
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GRANS PATROCINADORS

COL·LABORADORS

ARROSSADA POPULAR CONCURS RAJOLERS ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR

EL RELAT CONCURS D’APARADORS ARROSSADA

ARROSSADA POPULAR

PATROCINADORS

CONCURS DE RAJOLERSTROBADA CASTELLERA

PASSADA DE RAJOLES

REPARTIMENT DEL RECAPTE

MATINAL DE JOCS TORNEIG  DE RUGBY PLATJALA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR

CORREAIGÜES

ESTIRADES DE CORDA L’ESPOT DE LA FESTA MAJOR ESPECTACLES DEL PARCEL GOT DE LA FESTA I LES ESTIRADES 
DE CORDA

MATINAL DE JOCS

EL RECAPTE

VOLS MULLAR?...

CORREAIGÜES

NIT GOLFA INFANTILASSESSORIA COLLES

TORNEIG  DE RUGBY PLATJA
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Perd el cap al... GLAMPING
DISSABTE 1, DE 10 H A 22 H. PARC TORRAS VILLÀ

Espai infantil per nadons, per despertar-se; maridatge de formatge i vi 
blanc, a l’hora del vermut; Blancaina amb gintònics i poesia, després de 

dinar: i gastronomia compartida, per sopar
DISCO INFERNO CELEBRA 10 anys!

DIMECRES 29, DESPRÉS DE SUNAPANEPA, DE TAKA TAKA CHOMBO 
PLAÇA DE LA PORXADA

COMBAT DE GLOSA (Cant improvisat)
DIMARTS 28, A LES 20 H. PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

GASTROHAVANERES
DIJOUS 30, A LES 20 H. PLAÇA PERPINYÀ

AMARRUK, UN DIA DIFERENT
DIMECRES 29, A LES 10 H. PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

TORNEIG DE RUGBI PLATJA
DISSABTE 25, A LES 10 H. PARC TORRAS VILLÀ

CRONOESCALADA CLÀSSICA AL SHEILA. “La Casals-Veneçuela”
DIJOUS 30, A LES 19 H. DAVANT DE CORREUS

RACONS MENUTS – Festival de llums, art, sorra, i cuinetes 
DILLUNS I DIJOUS. JARDINS DEL CICLISTA

DIMARTS I DIMECRES. PLAÇA DEL PEIX

I si res de tot això et convenç, o necessites moments de desconnexió, 
FIMAC és l’alternativa al festival. No te’ls perdis!

DISSABTE 25

10 h Parc de Torras Villà
Canalla blava
Acte conjunt de les colles infantils de Blaus

19 h. Pl. de les Olles
El teu quiosc de referència. Presentació de la festa i del lot “Els 80 
seran sempre nostres!” Preu lot: 2 € (edició limitada)

23 h Pl. de Perpinyà
Como mola la gramola! 

DILLUNS 27

19 h Pl. del Peix
Comissaria blava. Vine a fer-te el teu DBI (Document Blau d’Identitat)

DIMECRES 29

18 h C. de Corró. Exterior Sala Tarafa
Electropark Urban Concept: flipa tulipa! 
Les façanes prenen vida al ritme de la música

23 h Pl. de Maluquer i Salvador
Silence Party: patxangueo amb Dj Jarana, dancehall amb Dry Town 
Sound i goa trance amb Dj IePas. 
Porta auriculars i la bateria del mòbil carregada! 

DIVENDRES 31

A 18 h Pl. de l’Església
Primo Zumosol. Sigues la persona més forçuda de Granollers!

24 h Pl. de la Porxada
La gran movida: hoy te sales, minerales! Nit blava amb Albert Code
& Robert Martes VS Dj Chekeré

NO ET POTS PERDRE ...


