COMUNICAT

Festa Major 2022 · Actes de foc
Durant els dies de Festa Major, entre el 20 i el 28 d’agost, hi haurà activitats a carrers i places on el foc és el protagonista (ball de diables, bèsties i
colles de foc, tronades, traques):
Dissabte 20 d’agost
• A les 11 de la nit. 15 anys de farra blava: cercavila de bestiari de foc
Espais amb foc: pl. Can Trullàs, pl. Maluquer i Salvador (cal tapar els
aparadors de les botigues dels números 20 a 25), pl. Josep Barangé,
pl. de la Corona
Diumenge 21 d’agost
• A les 6 de la tarda. Cerimònia d’inici festes. Cercavila i lluïment dels
grups festius de les colles i, en acabat, repte dels Blaus, guanyadors de la
Festa Major 2019, als Blancs
Espais amb foc: pl. de la Corona, cruïlla d’Anselm Clavé amb c. Vinyamata i pl. de la Porxada
Dilluns 22 d’agost
• A les 9 del vespre. 35 anys cremant la Guita i carretillada de la colla
infantil
Espais amb foc: pl. de Can Trullàs, pl. de la Caserna, pl. de l’Oli,
pl. Barangé
• A les 12 de la nit. Cremada de l’Ajuntament
Espais amb foc: pl. de la Porxada (cal tapar els vidres dels edificis del
costat de l’Ajuntament)
Dimarts 23 d’agost
• A les 6 de la tarda. Cercavila infantil de Festa Major i lluïment
d’elements festius
Espais amb foc: pl. de la Corona, c. d’Anselm Clavé i pl. de la Porxada
• A 2/4 de 10 del vespre. Sortida dels torets embolats
Espais amb foc: pl. de la Caserna i c. de les Travesseres
Dimecres 24 d’agost
• A 2/4 de 10 de la nit. Correfoc infantil, amb la colla infantil dels Diables
de Granollers i ball del Drac petit
Espais amb foc: pl. de la Porxada, c. de Sant Roc, c. d’Anselm Clavé,
(al c. Nou no es crema), c. Portalet i Porxada
• A 2/4 de 12 de la nit. Carretillada amb la colla jove dels Diables de Granollers
Espais amb foc: c. d’Anselm Clavé (a la zona del Museu)

Dijous 25 d’agost
• A les 7 de la tarda. Tronada d’inici
Espai amb foc: pl. de l’Església
Cerimònia del pregó de la Festa Major i encesa de la traca
Espais amb foc: pl. de la Porxada, c. Barcelona, pl. de la Corona i
c. d’Anselm Clavé
• A 2/4 de 10 de la nit. Correfoc jove, amb la colla jove dels Diables de
Granollers i ball del Drac petit
Espais amb foc: pl. de la Porxada, c. de Sant Roc, c. d’Anselm Clavé,
(al c. Nou no es crema), c. Portalet i Porxada
• A les 11 de la nit. Sortida dels toros embolats (bestiari festiu)
Espais amb foc: pl. de la Caserna, c. de les Travesseres, c. Santa Elisabet i c. de la Constància
Divendres 26 d’agost
• A les 9 del vespre. Correfoc de la colla gran dels Diables de Granollers i
ball del Drac
Espais amb foc: pl. de la Porxada, c. de Sant Roc, c. d’Anselm Clavé, pl.
de la Corona, (al c. Príncep de Viana no es crema), c. de Barcelona i
pl. de la Porxada
Dissabte 27 d’agost
• A les 8 del vespre. Rodafoc (no s’hi aplica l’apartat 3)
Espais amb foc: pl. de Perpinyà, pl. de Maluquer i Salvador
• A les 9 del vespre. Correfoc de la colla gran del Diables de Granollers i
ball del Drac
Espais amb foc: pl. de la Porxada, c. de Sant Roc, c. d’Anselm Clavé,
pl. de la Corona, (al c. Príncep de Viana no es crema), c. de Barcelona i
pl. de la Porxada
Diumenge 28 d’agost (no s’hi aplica l’apartat 3)
• A 2/4 de 10 de la nit. Traca dels 1.000 metres
Espais amb foc: c. de Joan Prim, pl. Perpinyà, pl. de Maluquer i Salvador, c. D’Anselm Clavé i pl. de la Corona
Divendres 26 d’agost, dissabte 27 d’agost i diumenge 28 d’agost (no
s’hi aplica l’apartat 3)
• A les 12 del migdia. Tronada de migdia
Espai amb foc: pl. de la Porxada

Per aquest motiu es fa necessari formular una sèrie d’obligacions a les persones propietàries d’establiments i al veïnat en general, per garantir
la seguretat de les persones i dels béns, i per evitar conseqüències negatives i garantir el bon desenvolupament d’aquests actes de participació
popular:
1. No aparqueu cotxes en els itineraris esmentats.
2. Els veïns que tingueu el garatge en la zona del recorregut, no podreu treure ni entrar els vehicles durant els horaris dels actes de foc que us
afecten.
3. Protegiu adientment les vidrieres i aparadors ubicats en els itineraris abans esmentats amb cartrons o paper d’embalar, per tal d’evitar cremades en vidres, marbres i altres materials. Als actes de la tronada de migdia, 15 anys de farra blava, actes del 22 d’agost, Rodafoc i la traca dels
1.000 metres, no s’aplica aquest apartat. Podeu demanar cartrons al Servei de Cultura (c. Jaume Camp i Lloreda, 1).
4. Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades i tendals recollits, i eviteu tenir roba estesa o altres elements tèxtils.
5. No llenceu aigua per les finestres i els balcons durant el desenvolupament dels actes esmentats (encara que us ho demanin) per evitar accidents
entre els participants i espectadors, i perquè l’aigua mulla la pólvora i fa que exploti en lloc de cremar-se.
6. No encengueu foc ni fumeu a la vora dels portadors del material pirotècnic dels grups.
7. Retireu les taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes situats a la via pública que pertanyin als vostres establiments, per raons de
seguretat i a requeriment de l’organització municipal.
8. Davant de la façana i al carrer, no hi pot haver brossa. Recordeu que la recollida de residu es fa al matí.
L’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de sancions o de les mesures pertinents.

