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(Parèntesi) és la programació cultural  
del 24 al 30 d’agost a Granollers.

Les diferents entitats de cultura 
popular que participen normalment 
de la Festa Major de Blancs i Blaus de 
Granollers i l’Ajuntament han creat una 
taula de treball conjunta per elaborar 
(Parèntesi), una programació pensada 
entre totes i que se situa a finals 
d’agost.

Així doncs, (Parèntesi) és una nova 
programació cultural km0, amb mirada 
local, que busca espais de retrobament 
i contribuir a reactivar el sector de 
la cultura, és a dir, de tot el teixit de 
professionals vinculats a la creació, 
la interpretació, el personal tècnic, 
companyies, creadors i creadores, entre 
moltes altres persones que han patit i 
segueixen patint fortament l’aturada de 
la seva activitat a causa de la Covid-19.

(Parèntesi) és una programació 
adaptada a la situació actual, que 
respecta estricament les mesures 
sanitàries per garantir una cultura 
segura i que se suma a revitalitzar la 
ciutat, acompanyar les persones  
i impulsar la cultura.

En definitiva, una proposta pensada 
per a la ciutat, des de la ciutat; 
pensada per a la cultura, des de la 
cultura.
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AGENDA
INTERACTIVA



24
DILLUNS

19.30 h Parc de Ponent
Reggae Per Xics + Miniteloners +  
Tastet de grups infantils

20.30 h Roca Umbert
La Banda d’en Vinaixa

21.00 h Parc de Torras Villà
M’encanta. Concert coral a càrrec  
del Cor Jove Amics de la Unió

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



25
DIMARTS

19.30 i 21 h   Parc Torras Villà
Fabulosus Circus 
Circ de carrer amb Zampone Brass

20.30 h Roca Umbert
Tecum Terra

21.00 h Pati escola Salvador Espriu
Concert jove amb els grups  
Rescate i Saigon 

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST

18.00 h  Carrers de Granollers
Resistència Tour. Pep Callau sobre rodes
Espectacle itinerant de carrer



26
DIMECRES

19.30 h Pati escola Salvador Espriu
“The Magic Showman”  
a càrrec del Mag Marín

20.30 h  Roca Umbert
Música i danses mediterrànies

21 h i 23 h   Parc Torras Villà
Què? Rose 
Espectacle de foc de les Dames de Foc

22.00 h  Itinerant
FESTAKART
Una Festaka sobre rodes! Show assegurat!

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



27
DIJOUS

20.00 h Parc de Ponent
Big Band de Granollers  
Concert «Entre cometes»

21.00 h Parc Torras Villà
Cinema: Un monstruo viene a verme,  
de Juan Antonio Bayona

21.00 h Parc Firal
Versots de Diables

20.30 h Roca Umbert
Electrogralla

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



28
DIVENDRES

12.00 h 
Tronada aèria  
a càrrec de la Pirotècnia Garcia (Lliçà d’Amunt)

19.00 h Pati escola Salvador Espriu
Combat de glossa amb Aires del Montseny

20.30 h Roca Umbert
... I que soni La Guimbada,  
amb Grallers els Rajolers

21.00 h Parc Firal
Carretillada dels Diables

22.00 h Pati escola Salvador Espriu
Concert de música tradicional, 
amb Aires del Montseny

19.00 h Parc Torràs Villà
Concert de sardanes,  
a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers,  
Cobla La Principal del Llobregat i Ensamble Aedea

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



29
DISSABTE

De 10 h a 13 h   Parc Torràs Villà
JORNADA DE BLAUS: Jocs de rol 

De 17 h a 19.30 h   Parc Torràs Villà
JORNADA DE BLAUS: Vine a jugar 

21.30 h   Parc Torràs Villà
JORNADA DE BLAUS: Music & Chill  

19.30 h i 21.30 h   Parc Ponent
Concert amb l’Orquestra Selvatana

21.00 h   Pati escola Salvador Espriu
Fantàctels. Concert jove

20.30 h   Roca Umbert
El paraigua

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



30
DIUMENGE

De 10 h a 14 h  Parc Torràs Villà
Gimcana de Xics

18.30 h  Parc Torràs Villà
Concert de gralles + Escaleta on Tour  
amb Àlex Pereira

19.00 h  Teatre Auditori de Granollers
La del manojo de rosas,  
a càrrec de la Cia. Milnotes

20.00 h   Parc de Ponent
Cantada d’havaneres amb Barcarola

22.00 h   Parc Torras Villà
Enxaneta. Cinema de Xics

18.00 h  Carrers de Granollers
Resistència Tour. Pep Callau sobre rodes
Espectacle itinerant de carrer

INFORMACIÓ
INTERACTIVA

AGENDA24–30
AGOST



ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Reggae Per Xics +  
Miniteloners + Tastet  
de grups infantils
Espectacle infantil

Reggae Per Xics ens porta l’espectacle 
Ballant damunt la lluna que, amb el 
combustible dels ritmes jamaicans, farà  
viatjar el públic més enllà de les estrelles.
El grup arranja cançons del repertori 
tradicional infantil i, per primera vegada, 
també hi incorpora composicions pròpies. 
Partint de l’estació espacial Kingston i amb 
l’ajuda del coet RPX-1 visitarem diversos 
planetes i descobrirem cançons, ritmes i 
instruments en un viatge interestel·lar ple de 
música i diversió. Música, humor i pedagogia 
es donen la mà per fer que un concert de 
Reggae per Xics esdevingui una experiència 
inoblidable per a totes les edats.

Durada espectacle: 90’ aprox. 

24
DILLUNS

19.30 h

Parc de 
Ponent

https://granollers.koobin.com/reggaeperxics


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

La Banda d’en Vinaixa
Concert

Enric Montsant: gralla i tarota;  
Joan Gomis: baix; 
Òscar Igual: acordió; 
Albert Mallorca: bateria

Un ampli repertori musical d’arrel 
mediterrània, acumulat durant més de vint 
anys de camí, fan que aquesta formació de 
petit format ens permeti gaudir d’un concert 
com d’aquells que es feien abans! 

Org.: Esbart Dansaire de Granollers 

Durada espectacle: 80’ aprox.  

24
DILLUNS

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/labandadenvinaixa


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

M’encanta
Concert coral a càrrec  
del Cor Jove Amics de la Unió

Roc Sala: piano;  
Marta Dosaiguas: directora

El Cor Jove Amics de la Unió presenta un 
espectacle amb música d’arreu del món que 
combina la bellesa de la música a cappella 
amb la força dels musicals. En aquesta ocasió 
especial, la formació jove de veus mixtes 
oferirà al públic l’estrena absoluta d’algunes 
de les peces de l’espectacle Denominació 
d’Origen. Són arranjaments per a cor de 
cançons de formacions i artistes catalans  
com Roba Estesa, Txarango, Blaumut o,  
fins i tot, Rosalía!

Durada espectacle: 80’ aprox. 

24
DILLUNS

21.00 h

Parc de 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/mencanta


AGENDA24–30
AGOST

Resistència Tour  
Pep Callau sobre rodes
Espectacle itinerant de carrer

Però algú pensa que un virus ens deixarà 
sense gresca?... No ho permetrem! Arriba el 
Resistència Tour!

En Pep Callau, el millor animador del país, amb 
Le SoundTruck, una màquina pensada per 
escampar la disbauxa arreu, són la combinació 
perfecta per portar l’alegria a carrers i places. 

Que no podem sortir? No passa res, resistim, 
som la resistència, ens quedarem a casa, serem 
bons minyons, però tindrem festa, festa de la 
bona. Sortirem a finestres, balcons i terrasses a 
gaudir una estona del Resistència Tour!

Després de tants dies de confinament tenim 
dret de despertar les ganes de viure, de 
compartir un somriure amb els veïns i de passar 
una bona estona de música i alegria.

Resistim!

25
DIMARTS

18.00 h



ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Fabulosus Circus
Circ de carrer amb Zampone Brass

Zampone Brass va ser, durant anys, la banda 
de músics que acompanyava els increïbles 
artistes del Fabulosus Circus, un circ conegut 
mundialment. Tot era meravellós fins que,
un dia, el foc va posar punt final a aquell gran 
espectacle. 

Des d’aleshores, els músics de Zampone 
Brass busquen desesperadament el seu circ 
i volten pel món animant carrers i places 
amb l’esperança de tornar a viure aquells 
moments tan especials. La seva brúixola 
els guia dia rere dia i el públic els anima a 
continuar buscant... 

Els acompanyem?

Durada espectacle: 40’ aprox.   

25
DILLUNS

19.30 h
21.00 h

Parc de 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/fabulosuscircusambzamponebrass


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Tecum Terra
“La terra ens explica històries  
i nosaltres te les expliquem a tu”

Tecum Terra és un duet, una músic i una 
ballarina, que va néixer l’any 2017 per 
recuperar l’essència i la puresa que els 
nostres avantpassats ens van deixar en forma 
de versos, melodia i ritme. Amb un repertori 
fidel a la música d’arrel, ens presenten aquest 
espectacle que vol mantenir viva la nostra 
cultura popular acompanyada d’un toc 
contemporani, transportant a l’espectador  
a un entorn acollidor i casolà.

Art cru, natural i renovador, que passa 
pel cant a cappella més sincer de la 
música d’arrel, continua amb la percussió 
ibèrica i acaba amb la fusió de la dansa 
contemporània i el teatre físic.

Durada espectacle: 50’ aprox.  

25
DILLUNS

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/tecumterra


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Concert jove amb els 
grups Reskate i Saigon
Reskate - Reggae i ska des del Vallès i el 
Maresme fins a Granollers per fer-te gaudir 
moltíssim tant amb temes propis com 
versions. Un grup jove que amb dos anys 
de trajectòria ja ha compartit escenari amb 
Doctor Prats, Bemba Saoco, LDS i Adala, 
ha guanyat un premi de música i aquesta 
primavera ha llençat el seu primer LP, 
Primitiu, que ja està disponible a totes les 
plataformes digitals!

Saigon - Saigon és un grup format per joves 
del Vallès Oriental. Per presentar el seu darrer 
treball, Barri, porten quintars de festa a base 
de fusionar reggae, ska, rock i altres estils, 
amb un directe enèrgic i unes enormes ganes 
de tornar als escenaris i les places.

Durada espectacle: 150’ aprox.   

25
DILLUNS

21.00 h

Pati escola 
Salvador 

Espriu

https://granollers.koobin.com/reskateisaigon


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Mag Marín amb  
“The Magic Showman”
Espectacle de màgia  
a càrrec del Mag Marín

«Als 9 anys vaig serrar per la meitat la Barbie 
Malibú de la meva germana gran i, malgrat la  
bufetada que em vaig emportar, vaig saber 
que aquesta era la meva vocació.

Des de llavors, no he parat d’omplir de 
confeti i purpurina tots els teatres del país, 
fins a convertir-me en el mag televisiu de 
TVE, La 2, TV3... Fins i tot he fet màgia per  
la xarxes i fins a la ràdio!

I és que al final, tot és possible...  
com per art de màgia.»

Durada espectacle: 60’ aprox.   

26
DIMECRES

19.30 h

Pati escola 
Salvador 

Espriu

https://granollers.koobin.com/magmarinthemagicshowman


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Música i danses 
mediterrànies
Passaltpas és una associació formada el 1994 
per tres grups de diferents poblacions del 
Vallès: la Garriga, Sant Celoni i Granollers, 
amb l’objectiu de conèixer i difondre les 
danses populars d’arreu del món, sobretot  
de la zona de la Mediterrània, Grècia, 
Bulgària, Macedònia, els Balcans i Israel,  
ja que creiem que la dansa és un bé cultural 
que cal conservar.

Dins de Passaltpas hi ha la figura dels 
animadors, els encarregats d’ensenyar  
les danses a les persones interessades. 
Avui, podrem conèixer algunes d’aquestes 
músiques i danses del món. 
 
Org.: Passaltpas

Durada espectacle: 120’ aprox. 

26
DIMECRES

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/musicaidansespassaltpas


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Què? Rose
Espectacle de foc de les Dames de Foc

L’acte de les Dames de cada any, però ara  
en dimecres, si no plou... 

Org.: Blancs

Durada espectacle: 45’ aprox.   

26
DIMECRES

21.00 h
23.00 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/damesdefoc


AGENDA24–30
AGOST

FESTAKART
Una Festaka sobre rodes!  
Show assegurat!

Si res ens para, una pandèmia tampoc!

TakaTaka Chombo segueix un any més amb 
la seva essència més pura repartint festa i 
música de manera mòbil per tots els indrets 
de la ciutat! 

Org.: Blancs

26
DIMECRES

22.00 h



ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Big Band de Granollers
Concert «Entre cometes»

El primer concert de la Big Band de 
Granollers després del confinament. 

Un concert especial. Un retrobament  
de la formació amb el públic.

La Big Band de Granollers interpretarà 
un repertori molt variat, amb peces dels 
diferents  espectacles que habitualment 
ofereix. Un conte africà, grans ballables per 
escoltar, alguna sintonia de series de TV en 
blanc i negre de les quals haurem d’endevinar 
el nom i, també, alguna guimbada... diferent. 

Una gran nit de jazz, a la fresca!

Durada espectacle: 80’ aprox.   

27
DIJOUS

20.00 h

Parc de 
Ponent

https://granollers.koobin.com/bigbanddegranollers


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Electrogralla
Aquest és el primer disc del projecte 
encapçalat pel músic Roger Andorrà.  
El graller sallentí presenta un recull de peces 
i tonades populars que adequa als nous estils 
musicals, fent que, sota la idea de J.V. Foix, 
allò tan vell torni a ser nou.

Gralla i electrònica o electrònica i gralla.  
A Electrogralla tot és un, el punch de 
les bases musicals i l’instrument orgànic. 
Melodies com el toc de castells, El Virolai, 
una sardana, un ball de bruixes o un  
pasdoble de Patum arriben sota un nou  
filtre conceptual.

Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos  
de Granollers
 
Durada espectacle: 60’ aprox.   

27
DIJOUS

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/electrogralla


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Un monstruo  
viene a verme,
de Juan Antonio Bayona
Cinema

Un film inoblidable, emocionant i màgic sobre 
la pèrdua de la infantesa abans d’hora.  

Perfecta conciliació de l’èpica de la fantasia 
amb la intimitat del drama humà.

No recomanada a menors de 12 anys.

Org.: Cinema Edison

Durada: 108 minuts

27
DIJOUS

21.00 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/unmonstruovieneaverme


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Versots de Diables
Els Versots és l’únic acte on els Diables 
fan servir la veu per no deixar a ningú  
indiferent. Una crítica social amb humor 
satíric que fa un repàs dels esdeveniments  
del darrer any.

Org.: Diables de Granollers

Durada espectacle: 60’ aprox.  

27
DIJOUS

21.00 h

Parc Firal

https://granollers.koobin.com/versotsambdiables


AGENDA24–30
AGOST

Tronada aèria
a càrrec de la Pirotècnia Garcia  
(Lliçà d’Amunt)

La tronada és l’element de foc per 
excel·lència de tota festa major i fa més 
solemnes els moments festius destacats amb 
esclats de pólvora. A Granollers, fins a mitjans 
del segle XX es feien tronades de migdia 
cada dia de Festa Major. Era una tronada 
amb morters, que gairebé donava la volta 
completa a la plaça de la Porxada. L’any 1991 
es va recuperar la tronada, no la tradicional, 
sinó que es va substituir per una mascletà.
Aquest any, la tronada serà aèria perquè es 
pugui sentir des de tota la ciutat. 

28
DIVENDRES

12.00 h



ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Concert de sardanes
Un concert de sardanes amb música, cant i 
dansa.

Hi actuaran les Cobles Ciutat de Granollers 
dirigida per Joan Gómez, la Principal del 
Llobregat dirigida per Marcel Sabater i 
l’Ensemble Aedea dirigida per Marc Tost que 
ens oferiran algunes de les millors sardanes per 
a cobla i coral dels nostres millors compositors, 
alguns de casa nostra com el mestre Josep 
Maria Ruera. 

L’acte consistirà en una part de sardanes en 
format concert a càrrec de les dues cobles, una 
part de sardanes amb l’ensemble i una última 
part també de concert de sardanes. Un petit 
viatge sardanista com un somni per recordar. 
Aportació de la nostra entitat a (Parèntesi) on 
hem volgut que no hi faltin les sardanes per 
escoltar, per cantar o per dansar!

Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

Durada espectacle: 90’ aprox

28
DIVENDRES

19.00 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/concertdesardanes


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Combat de glossa
amb Aires del Montseny

La cançó improvisada torna a prendre 
Granollers de la mà de la Companyia  
Imaginària d’Arrel, però aquest any ho  
fa d’una manera especial: els glossadors 
estaran acompanyats d’Aires del Montseny, 
una orquestrina vallesana formada per 12 
músics. Una combinació original i explosiva 
que serà d’allò més interessant.

Org.: Blancs

Durada espectacle: 80’ aprox. 

28
DIVENDRES

19.00 h

Pati escola 
Salvador 

Espriu

https://granollers.koobin.com/combatdeglossa


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

... I que soni  
La Guimbada
amb Grallers els Rajolers

Un narrador va presentant, amb suport 
audiovisual, diferents anècdotes, cerimònies 
i elements de la Festa Major de Granollers, 
amb l’acompanyament en directe de les 
músiques de Festa Major a càrrec dels 
Grallers els Rajolers.

Org.: Olla dels Pobres

Durada espectacle: 60’ aprox.   

28
DIVENDRES

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/...iquesonilaguimbada#


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Carretillada  
dels Diables
Acte de foc on els Diables mostren un gran 
arsenal de pirotècnia. Perfecte per analitzar  
i gaudir de tots els tipus de foc que utilitzen 
en els seus correfocs. Espurnes, guspires de  
grans dimensions i tota mena de foc ple de 
colors. A més, aquest any compten amb la  
participació de totes tres colles: infantil, jove 
i gran. 
 
Org.: Diables de Granollers

Durada espectacle: 90’ aprox.   

28
DIVENDRES

21.00 h

Parc Firal

https://granollers.koobin.com/carretilladadelsdiables


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Concert de música 
tradicional
amb Aires del Montseny

L’orquestrina de ball Aires del Montseny va 
néixer amb la intenció de ser l’encarregada 
de posar la música al ball de Gitanes de 
Granollers l’any 2014. Des de llavors ha 
acompanyat cada any aquest acte. 

L’orquestrina vallesana presenta el seu 
primer disc, Lliure albir (Segell Microscopi,  
2019), en què ens proposa un ball de plaça 
de danses del Principat amb tocs de ballets  
vuitcentistes i del ball de Gitanes del Vallès. 
Tot des d’una perspectiva moderna, fresca  
i atrevida.

Durada espectacle: 80’ aprox. 

28
DIVENDRES

22.00 h

Pati escola 
Salvador 

Espriu

https://granollers.koobin.com/concertdemusicatradicionalairesdelmontseny


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

JORNADA DE BLAUS 

Jocs de rol
Partides de rol de temàtica variada.

Org.: Blaus

29
DISSABTE

De 10 h 
a 13 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/jocsderol


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

JORNADA DE BLAUS 

Vine a jugar
Tarda de jocs de lògica i deducció per  
a tots els públics per jugar tots alhora.
Bingo popular amb elements de festa major. 
Joc de misteri i deducció: qui ho resoldrà 
primer? Qui serà el jugador o jugadora amb 
més lògica?

Jugarem col·lectivament cadascú des del seu 
espai personal a través del micro, i resoldrem 
el bingo, els jocs de lògica i de deducció. 

Org.: Blaus

29
DISSABTE

De 17 h a 
19.30 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/vineajugar


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

JORNADA DE BLAUS 

Music & Chill
Late Show Blaus Parèntesi
Vine de públic al nostre xou nocturn.  
Podràs participar a la cantada popular 
blava, al Bingo Music Show, a l’ImproShow 
que posarà en un atzucac els nostres 
presentadors, i gaudiràs d’una nit de música  
i espectacle. 

Grup de música: Bum Ditty Music

Org.: Blaus

29
DISSABTE

21.30 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/musicandchill


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Concert amb 
l’Orquestra Selvatana
 
L’Orquestra Internacional Selvatana no pot 
faltar en una programació d’estiu. L’ànim 
de renovació constant de la formació de 
Cassà de la Selva (Girona) ha comportat la 
incorporació de joves intèrprets i cantants 
amb una gran preparació musical. Una 
orquestra amb 104 anys d’experiència, per 
la qual han passat noms de prestigi i que 
segueix assolint èxits en cada actuació. 

Durada espectacle: 80’ aprox.  

29
DISSABTE

19.30 h
21.30 h

Parc 
Ponent

https://granollers.koobin.com/concertorquestraselvatana


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

El paraigua
 
El paraigua parteix dels balls d’envelat 
prescindint de modes i complexos, per assolir 
una textura sonora de foto antiga.

El duet format per Mickey de los Reyes 
(bombardí i percussió) i Roger Andorrà 
(gralla), sempre aixoplugat en la proposta 
escenogràfica del paraigua, combina com 
ningú l’elegància dels balls més populars amb 
la rauxa de la música actual, a través d’una 
proposta musical fresca, original i singular.

Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos  
de Granollers

Durada espectacle: 60’ aprox.   

29
DISSABTE

20.30 h

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/concertelparaigua


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Fantàctels
Concert jove
Fantàctels neix el 2014 amb la voluntat de crear un 
grup de ska que mantingués l’essència del gènere, 
amb una proposta original i actual. Des del 2015 
la banda ha actuat pel Vallès, i ha consolidat el seu 
directe i els temes propis. A principis del 2015 gua-
nya el primer premi al concurs Moguda Bandarra 
de Santa Perpètua de la Mogoda i el Sona de Sant 
Celoni. Al 2019 publica tres senzills: 2Tone is back, 
El millor i Ben mudat, en què ja s’aprecia una gran 
diferència respecte dels treballs anteriors. Amb el 
projecte Odi a primera vista culmina tota la feina 
de composició de 2019, que marca un abans i un 
després. L’àlbum s’enregistra el 2020 a La Bucbo-
nera Studios de Caldes de Montbui, amb Tomàs 
Robisco i amb diverses col·laboracions, paral·lela-
ment a la preparació del directe que l’acompanya, 
ajornat per la Covid-19.
Residents dels Bucs de Roca Umbert, actualment 
gestionats per l’associació AUSA, Fantàctels són 
una de les bandes amb més projecció de Grano-
llers. Ara enregistren el seu segon LP i estan desit-
jant tornar als escenaris. Una formació de música 
festiva amb suaus línies de vents reggae sobre 
càlides harmonies pop.
Durada espectacle: 90’ aprox.   

29
DISSABTE

21.00 h

Pati escola 
Salvador 

Espriu

https://granollers.koobin.com/concertfantactels


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Gimcana de Xics
Activitat per a petits i grans on caldrà 
demostrar qui té més força, equilibri, valor  
i seny per superar un circuit ple d’obstacles  
i atrevir-se a escalar caixes de cervesa com 
ho faria un enxaneta!

Corre, salta i mulla’t, que la calor no sigui cap 
obstacle.
 
Org.: Xics de Granollers

30
DIUMENGE

De 10 h 
a 14 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/gimcanadexics


AGENDA24–30
AGOST

18.00 h

30
DIUMENGE

Resistència Tour  
Pep Callau sobre rodes
Espectacle itinerant de carrer

Però algú pensa que un virus ens deixarà 
sense gresca?... No ho permetrem! Arriba el 
Resistència Tour!

En Pep Callau, el millor animador del país, amb 
Le SoundTruck, una màquina pensada per 
escampar la disbauxa arreu, són la combinació 
perfecta per portar l’alegria a carrers i places. 

Que no podem sortir? No passa res, resistim, 
som la resistència, ens quedarem a casa, serem 
bons minyons, però tindrem festa, festa de la 
bona. Sortirem a finestres, balcons i terrasses a 
gaudir una estona del Resistència Tour!

Després de tants dies de confinament tenim 
dret de despertar les ganes de viure, de 
compartir un somriure amb els veïns i de passar 
una bona estona de música i alegria.

Resistim!



ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Concert de gralles + 
Escaleta on Tour
amb Àlex Pereira

No hi pot haver un diumenge 30 d’agost 
sense gralles!

Els Engrallats trenquen el silenci per oferir-
vos una estona de festa i balls. L’Àlex Pereira,  
casteller dels Bordegassos de Vilanova, ens 
porta un xou humorístic i musical, en què els  
castells són un pilar fonamental.

Org.: Xics de Granollers

Durada espectacle: 120’ aprox.

30
DIUMENGE

18.30 h

Parc 
Torras Villà

https://granollers.koobin.com/concertdegralles


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

La del manojo  
de rosas
a càrrec de la Cia. Milnotes

El clàssic La del manojo de rosas en estil 
pin-up, text original i nova ambientació. 
Això és el que ens presenten la companyia 
Milnotes per donar la volta a l’obra de Pablo 
Sorozábal. Una versió moderna, amb vestuaris 
en tons pastels, tupès i pentinats dels anys 
40 i 50 per fer actual i donar color i elegància 
a una obra còmica de tota la vida. La 
companyia Milnotes ja va presentar amb èxit 
anteriorment al Teatre Auditori de Granollers 
l’obra La Corte del faraón.

Org.: Teatre Auditori de Granollers

Durada espectacle: 145’ aprox.

30
DIUMENGE

19.00 h

Teatre 
Auditori de 
Granollers

https://granollers.koobin.com/manojoderosas


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Cantada d’havaneres 
amb Barcarola
Jordi Plans (acordió i direcció musical) 
Àngels Roca (veu i guitarra)
Joan Borrell (veu)
Maties Carles (veu)

La barcarola és una paraula que designa 
la composició musical marinera amb ritme 
de vals. Inspirant-se en aquesta definició, 
Barcarola neix l’any 1993 a Vilassar de Mar fruit 
de la unió de diversos músics i cantaires amb 
experiència al món de l’havanera des de 1982.
 
La formació compta amb un repertori 
d’havaneres tradicionals, en què intercala 
ritmes populars com valsets mariners, 
sardanes… El resultat és un espectacle 
distret, variat i de regust mariner.
 
Durada espectacle: 80’ aprox.   

30
DIUMENGE

20.00 h

Parc de 
Ponent

https://granollers.koobin.com/concerthavaneresbarcarola


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Enxaneta
Cinema de Xics

Ens acostem al món dels castells, la tradició 
popular catalana amb 210 anys d’història que 
s’enorgulleix d’unes construccions humanes 
conegudes arreu del món.

El documental fa una aproximació a tots els 
valors dels castells reconeguts per la Unesco.

Org.: Xics de Granollers

Durada espectacle: 90’ aprox.

30
DIUMENGE

22.00 h

Parc Torras 
Villà

https://granollers.koobin.com/enxaneta


ENTRADES AGENDA24–30
AGOST

Casa de la Festa Major
 
Espai expositiu on es mostren tots els 
elements del bestiari i grups folklòrics que 
formen part del seguici festiu de la ciutat i 
de les colles que participen habitualment a 
la Festa Major de Blancs i Blaus, a través de 
plafons fotogràfics i explicatius.
 
La visita es pot fer de manera lliure o guiada, 
però amb reserva prèvia de l’entrada a: 
granollers.cat/parentesi

Org.: Olla dels Pobres

DEL  

24
AL  

30
D’AGOST

10-14 h
17-20 h

Dents  
de serra

Roca 
Umbert

https://granollers.koobin.com/casadelafestamajor


EXPOSICIONS
 

Les festes i els balls d’abans
Fotografies dels Fons de l’Arxiu Municipal  
de balls i festes del primer terç segle XX
Del 24 d’agost al 27 de novembre a l’Ajuntament 
de Granollers

Afinitats  
Sobre les col·leccions del fons  
del Museu de Granollers 
Exposició permanent al Museu de Granollers

Objectes personals 
Efraïm Rodríguez, escultures 
Fins el 10 de gener de 2021  
al Museu de Granollers

Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de Sant Esteve
Fins al 4 d’abril de 2021 al Museu de Granollers

Dibuixant la festa. Francesc Payàs
Exposició de dibuixos de la Fesa Major de 
Blancs i Blaus a diferents botigues de la ciutat 
Del 14 al 30 d’agost
Consulteu el recorregut a:  
granollers.cat/parentesi



PROPOSTES EN LÍNIA
 

JOC VIRTUAL:  Cas obert FM2020
És un joc d’investigació virtual a través de 
les xarxes i el mòbil. Per participar-hi, us 
heu d’inscriure abans en una pàgina web 
blausdegranollers.cat/CasObert, entre  
el 22 i el 26 d’agost, ambdós inclosos.  
Els participants hauran d’anar descobrint  
les pistes per resoldre el misteri.
L’activitat es desenvoluparà entre els dies  
26 i 30 d’agost.
Org.: Blaus 

CURSA EN LÍNIA.  
Correllets: De perdidos al río
Del 24 al 28 d’agost. 
El Correllets no s’atura; podràs tornar a viure  
online l’experiència del dissabte de Festa Major, 
des d’una altra perspectiva. Vine, corre, embruta’t, 
disfressa’t, mulla’t i moltes coses més.  
T’ho perdràs?
Quan? Cada dia, inscriu-te a www.correllets.cat 
per al dia i hora que et vagi bé i amb el grup reduït 
que vulguis.
Tota la info a: www.correllets.cat
Org.: Blancs

Virtualitza’t amb les colles  
infantils de Blancs!
Troba elements festius de Blancs! Joc de pistes 
virtual infantil, participa amb els petits de blancs 
de dilluns 24 a divendres 28. Premi per als 5 
guanyadors. Trobaràs les instruccions a  
Instagram: @cuquetesblancs @colladelsblancs  
@granollerscultura



Programes i cartells de Festa  
Major a partir de 1901 i mostra  
de fotografies de balls i festes  
a Granollers del primer terç del 
segle XX
Presentació de nou contingut al portal web  
de l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr.  
https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/
A partir del 24 d’agost

Concurs online:  
Els enigmes de l’Arxiu
Del 24 al 30 d’agost
Fes recerca a través dels portals de l’Arxiu 
Municipal i endevina les respostes.  
El 31 d’agost es farà un sorteig amb premi.
http://www.granollers.cat/arxiu



Tots els actes són amb aforament 
limitat i reserva prèvia d’entrada

Les entrades es podran reservar a partir 
del 21 de juliol, a les 10.30 h 

A les taquilles del teatre:  
els dies 21, 22 23 i 24 de juliol,  
de 10.30 a 14 h 
el 23 i 24 de juliol, de 17 a 19.30 h

En línia a granollers.cat/parentesi

L’ús de la mascareta és obligatori

Mantingues la distància de seguretat 
de 1’5 m entre persones

Si tens símptomes queda’t a casa i 
consulta al 061

Renta’t bé les mans o fes servir solució 
alcohòlica abans d’entrar els recintes 
culturals

NO ABAIXIS LA GUÀRDIA!



està condicionada als nous 
protocols d’activitats i 
esdeveniments culturals  
que s’aprovin des de la  
Generalitat de Catalunya  
i des del PROCICAT

es realitzarà sota estrictes  
mesures de seguretat i higiene  
per fer front a la propagació  
de la Covid-19

vol possibilitar viure la cultura  
des de la responsabilitat i la  
cura de les persones

ORGANITZACIÓ: 
ha estat confeccionat per la taula 
de programació integrada per les 
colles de Blancs i Blaus, les entitats 
culturals i l’Ajuntament de Granollers

www.granollers.cat/parentesi




