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Oficina en Montornès:

¡Acierta con tu
compraventa!
¡Acierta con tu
compraventa!

Oficinas en Granollers:

PUNT MONTORNÉS, S.L.
C/ Riu Mogent, Local 1 | 08170 Montornés del Vallés

08170a@lacasa.net | Tlf. 93 655 33 53

INMOLLEDONER SL.
C/Girona 183, Local A | 08402 Granollers

08402b@lacasa.net | Tlf. 938872095

INMOLLEDONER (II) SL.
Carrer del Rec, 8-10 | 08401 Granollers

08401b@lacasa.net | Tlf. 937 81 94 92

INVEST GRANOLLERS, S.L.
Passeig Cristòfol Colom 1-3, Local Esquerre

08402 Granollers | 08402c@lacasa.net

Tlf. 93 655 07 00

Oficina en Montornès:

¡ con tu
a!

¡ con tu
a!

¡ con tu
!
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Hem tornat de vacances. Us hi esperem, com sempre.
Obert de dimarts a diumenge de 9 a 15 h.

FESTA 
MAJOR 
2022

Benvinguts!

L'olla bull des de fa mesos, i per �i 
ha arribat el moment. Blancs i Blaus 

tornen aquest agost a omplir els 

carrers i places de la ciutat, i Grano-

llers torna a lluir una de les festes 

majors més reeixides de Catalunya. 

Aquest any la festa arrenca aviat, el 20 d'agost, i s'allargarà �ins l'últim 
diumenge de mes, el 28. Seran nou 

dies de gresca per recuperar l'es-

perit festiu que la maleïda pandè-

mia es va enderiar a posposar. 

I en aquesta festa singular, com 

no podia ser d'altra manera, la 

competició entre els Blancs i els 

Blaus pren de nou el protagonis-

me. Les dues colles fa mesos que 

han desplegat la imaginació i la 

Després de dos anys sense competició, les dues colles surten

de nou al carrer per tenyir de blanc o blau tots els racons de la 

ciutat. Fins ara, la colla blanca acumula 15 victòries i la blava, 20.

seva capacitat organitzativa per-

què aquesta edició de la juguesca 

–la 36a de la seva història– sigui 

tant o més festiva que les ante-

riors a la pandèmia. I ho farà amb 

proves mítiques com l'estirada de 

corda –infantil i adulta– o la pas-

sada i el llançament de rajoles. 

També amb el campionat d'escacs, 

dòmino i futbolí, o el concurs de rajolers, l'últim diumenge al Palau 
d'Esports, la prova que el 1983 

va donar origen a la competició 

actual de les colles. El repte s'ins-

pira en una juguesca entre de dos 

rajolers –Rayo i Maynou–, que el 

1897 es van enfrontar per provar 

qui era capaç de fer més maons en 

una hora de treball.

La rivalitat entre Blancs i Blaus,  

però, també es viu en molts altres 

moments, i és que cada colla ha 

ideat un centre d'interès per relli-

gar bona part de les activitats. Els 

Blaus, per exemple, proposen unes 

vacances blaves a la ciutat, amb 

un seguit de tours i packs turístics 

que permeten conèixer i viure des 

de dins el sentimiento granollerí. 

La cap de colla, Jennifer Moreno, 

reivindicava en la presentació de 

la festa tornar "al sentiment més 

primitiu de les vacances, a un 

temps sense rellotge, per passar 

en família i, potser, fer noves co-

neixences". Els Blancs, en canvi, 

conviden veïns i veïnes a viatjar a 

l'espai, observar els estels i mirar 

què ens depara el destí a través de 

l'astronomia. Tot plegat amb l'ob-

jectiu d'"encendre la festa" i "no 

quedar-se a les fosques". "Hem 

d'estar tot el dia al carrer; no 

volem una samarreta impol·lu-

ta, sinó que l'hem de suar", ex-

clamava el cap de colla blanc, Xavi Raich, a �inals de juliol. 
Així, entre moltes altres activi-

tats tenyides de blau i de blanc, 

destaquen una desena d'activitats 

d'aigua, com la refrescada popu-

lar o el mític correaigua –infantil 

i adult–, així com les activitats fa-

miliars, amb jocs i espectacles per 

a totes les edats als parcs del Con-

gost i Torras Villà. També el foc, a 

càrrec dels Diables, que són els 

encarregats del correfoc, la carre-

tillada, els toros embolats, les ma-

tinades de foc, la timbalada o els 

versots. I també hi haurà espai per 

a la cultura popular: els gegants 

i els capgrossos, l'Esbart Dansai-

re, els Xics i tot el bestiari festiu i 

distintiu de la festa, a la cerimònia 

d'inici o del pregó, entre d'altres. 

Actes per a tots els gustos
En aquesta edició de la represa hi 

ha més de 200 actes programats i 

altres sorpresa. Hi haurà un bon 

repertori d'artistes de km 0, i tam-

bé noms coneguts més enllà de la 

comarca, com Jazzwoman, Lilda-mi, Miqui Puig, Fundación Tony 
Manero, Loca Histeria o Abbey 

Road, entre d'altres. I en teatre, 

l'humor de la cia. Confetti o Quim 

Masferrer, que divendres portarà 

l'espectacle Bona gent al Teatre 

Auditori. La festa recupera també 

els principals espais del centre, 

com el carrer Anselm Clavé, el 

parc Torras Villà o les places de la Porxada, l'Església i Perpinyà, 
escenaris per alguns dels espec-

tacles familiars, les havaneres, les 

sardanes o la multitudinària ar-

rossada de divendres, que preveu 

racions per a 3.500 persones.  I l'última nit, després el castell de 
focs que anuncia els darrers mo-

ments de la festa, el veredicte es farà públic des del balcó de l'Ajun-
tament. A més dels actes de com-

petició, el jurat valora la diversitat, 

la cooperació, l'organització i la in-

novació de les colles blanca i blava, 

així com la capacitat d'animar i de 

promoure la participació a la festa. 

Veurem si aquest any la colla blan-

ca pot trencar amb la ratxa blava de les últimes tres competicions. ❉ X.L.

ARXIU / XAVIER SOLANAS

BLANCS  Enguany proposen un viatge a l'espai a través de l'astronomia

ARXIU / X.S.

BLAUS  Una 'agència de viatges' oferirà oferirà tours singulars per la ciutat

Arrenca la festa
de blancs i blaus

#fmbib2022

blancsiblaus.cat
blancs.cat
blausdegranollers.cat

WWW.

SEGUIMENT 2.0
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El novembre de 2019 Jennifer Mo-

reno va ser escollida com a nova 

cap de la colla dels Blaus. La festa 

major de l'any següent havia de ser 

la primera amb ella al capdavant, 

però l'inesperat esclat de la pandè-

mia ho va estroncar tot. La jugues-

ca entre colles es va substituir per 

una programació cultural de mira-

da local, oportunament batejada 

com a (Parèntesi), que finalment 

es va cancel·lar el mateix dia que 

havia de començar. L'any passat 

la festa va tenir encara un regust 

agredolç, forçosament adaptada 

a la situació sanitària i desnatura-

litzada pel fet de disputar-se sense 

competició entre Blancs i Blaus.

Així doncs, per a Moreno aques-

ta serà la primera festa major "de 
veritat". Creu que els ànims es-

tan bé en el si de la colla i que els 

membres estan motivats, però re-

coneix que l'arrencada "ha costat, 
ha estat lenta. Si més no, la meva 
sensació no ha estat com la d'al-
tres anys, amb una activitat en 
marxa des de mesos abans. Crec 
que cadascú ha hagut d'anar 
trobant el seu propi ritme".

Per acabar-ho d'adobar, a les jor-

nades de treball als locals també han 

hagut de conviure amb la covid, que 

cada setmana ha acabat encoma-

nant a un o l'altre. "Hem anat fent 
en funció del personal que hem 
anat tenint", assenyala Moreno.

El seu homòleg blanc, Xavi Raich, 

coincideix en les dificultats a l'hora 

de posar tota la maquinària a to, 

però està gratament sorprès pel fet 

que les ganes de la gent estan supe-

rant àmpliament les expectatives i 

això assegurarà una "festa major 
molt ben parida al carrer".

El calendari tampoc no ha estat 

xavier solanas

La rivalitat festiva  JENNIFER MORENO VIURÀ, COM A CAP DE COLLA, LA PRIMERA FESTA DE BLANCS I BLAUS "DE VERITAT" DESPRÉS DE DOS ANYS

"Hem tornat i no tenim el fre de mà posat"

tot un seguit d'activitats infantils 

per tal que les famílies tinguessin 

l'oportunitat de conèixer les dife-

rents colles de prop i apuntar-s'hi.

Blancs, que també pateixen 

aquesta circumstància, han resolt 

el decalatge generacional amb la 

creació de dos grups nous que 

s'afegeixen a les Cuquetes i als 

Cucots. Són les Espurnes, per a la 

mainada de 5 a 9 anys, i la Pedrera, 

una colla pont especialment orien-

tada als adolescents. Raich explica 

que "mai fins ara no havíem tin-
gut un grup portat per aquesta 
franja d'edat. En aquest cas són 
gegantons que s'han fet grans i 
estan molt motivats, però es tro-

baven en l'impàs entre una colla 
infantil i la d'adults".

Situats en el present, els dos caps 

de colla coincideixen que l'objectiu 

principal és recuperar una festa ma-

jor de Blancs i Blaus com la d'abans 

de la pandèmia. Raich és rotund en 

afirmar que "entre els mesos de 
setembre i octubre vam fer la 
valoració de la pseudofesta ma-
jor que vam tenir l'any passat. I 
quan vam sortir, internament, la 
junta ja tenia clara la idea d'anar 
a l'Ajuntament i plantejar una 
festa normal per aquest any, o no 
fèiem res. I era una opinió com-
partida amb Blaus, perquè ho 
vam parlar". 

l'habitual. En condicions normals, 

al mes de desembre Blaus ja han 

presentat el centre d'interès en 

assemblea i al gener es comença 

a treballar, però aquest any el con-

text sociosanitari ha escurçat una 

mica els temps de preparació. Se-

gons Moreno, "hem anat més co-
llats i amb més pressió, no obs-
tant això el públic no ho notarà". 

Per Raich no ha estat tant una 

qüestió de manca de temps com 

d'inseguretat organitzativa. Com 

ell detalla, "abans era molt fà-
cil pressupostar, perquè tenies 
la certesa que faries uns actes 
confirmats i que també tindries 
uns ingressos per marxandatge 
a la botiga, i això et permetia 
finançar-los. Però la inquietud 
de no saber exactament cap on 
anirien les coses, afegit a la por 
o la desmotivació de la gent, han 
provocat que el pressupost s'ha-
gi endarrerit. I de retruc, coses 
com contractar grups o saber 
de quants diners disposaràs per 
decorar la Porxada no s'han con-
cretat fins al darrer moment".

Els mesos d'aturada han passat 

factura, especialment a les colles 

infantils. Els infants de dos anys 

enrere ara han crescut i altres han 

abandonat, dos obstacles que es-

tan dificultant l'organització d'al-

guns grups, que es veuen mancats 

d'efectius. A la colla blanca, a més, 

alguns dels membres han aprofi-

tat l'aturada de dos anys per ser 

pares i això els ha obligat a deixar 

les seves responsabilitats orga-

nitzatives a la colla. Per mirar de 

resoldre aquesta problemàtica co-

muna, al mes de juny Blaus van or-

ganitzar la Primavera Blava, una 

acció al centre de la ciutat amb 

Xavi Raich diu que les ganes de la gent asseguren una festa "molt ben parida al carrer"

RIVALITAT  Els caps de colla es preparen per ser qui més animi la festa

Moreno es mostra d'acord en 

l'apreciació, "nosaltres ho hem 
tingut claríssim. Blancs i Blaus 
ens vam reunir amb anteriori-
tat i a la primera comissió de 
festa major que vam assistir ja 
vam tenir molt clar que la festa 
de Blancs i Blaus havia de ser 
com sempre. Un any més sense 
festa major o amb restriccions 
podia ser un desastre". Raich 

afegeix, a més, que organitzar fes-

tes alternatives o adaptades "des-
motiva i resta energia a la co-
lla".  Tots dos cap de colla també 

coincideixen en un altre aspecte: 

"aquest any no hi ha pla B". 

Sobre el que el públic pot espe-

rar, Moreno assegura que "hem 
tornat i no anem amb el fre de 
mà posat, farem el que tothom 
vulgui fer, amb el centre ple de 
gent, amb actes simultanis a to-
tes les places, amb concerts a les 
nits, i sense restriccions ni límits 
d'aforament i sense cita prèvia. I 
sobretot, amb competició".

Blaus ha guanyat les tres últi-

mes edicions de la festa major. Una 

quarta victòria consecutiva seria 

una cosa mai vista. Però més enllà 

del veredicte, hi ha consciència que 

el més important és el fet de pre-

servar el mateix esperit de la festa.

Per a Moreno "és un any per 
tornar a sortir, tornar a trobar-se 
i tornar a sentir què és la fes-
ta major. És un any per gaudir". 

Per la seva banda, Raich indica que 

"ho afrontem amb moltíssimes 
ganes, anem a guanyar la festa. 
Però crec que les ganes de fer-
la i d'estar al carrer superen les 
ganes de guanyar. Evidentment, 
em frustraré molt i tots estarem 
molt tristos si perdem, però crec 
que l'alegria amb la qual arriba-
rem al diumenge compensa el fet 
de perdre o guanyar".   c.riobó
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR
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(antiga Ferreteria La Comarca)

ferresuin

creix

(antiga Ferreteria La Comarca)

OBRIM FERRETERIA AL CENTRE

C/SANT JAUME, 102
GRANOLLERS

(antiga Ferreteria La Comarca)

(antiga Ferreteria La Comarca)

Maquinària · Serralleria
Manilleria · Bricolatge
Jardineria i molt més.

PROPERA OBERTURA
-SETEMBRE-

La Guita de la colla dels 

Blaus i la Guspira dels 

Blancs celebren enguany 

35 i 20 anys 

re sp e ct i -

vament.

La Guita 

ho commemo- rarà amb u n a 

activitat dilluns (21 h) a la plaça de Can Trullàs, que sortirà en 

cercavila i que comptarà també amb la participació de la Gralla de Foc i 

el Farras. La invitació també s'ha fet extensiva a la Guspira dels Blancs 

i a la Granota de Can Bassa. Per la seva banda, la Guspira arriba a les 

dues dècades amb una aparició divendres a la Porxada amb la Gralla, i 

la presentació del cartell del 20è aniversari.

EFEMÈRIDES ALGUNS DELS ELEMENTS FESTIUS MÉS EMBLEMÀTICS ES VAN FENT GRANS, COM ELS PROTAGONISTES DE LA PORTADA, LA GUSPIRA I EL FARRAS

Per molts anys!

La Colla de Diables celebra 30 anys de la colla jove i 25 de la 

infantil, amb respectius correfocs dimecres i dijous, que in-

clouran sorpreses, així com carretillades que comptaran amb 

l'acompanyament dels antics caps de colla, des dels inicis i fins 

avui en dia. La Colla Jove, a més, també protagonitzarà una 

proposta nova: les matinades de foc, una despertada que tin-

drà lloc divendres 26 a les 8 h. Diables, però, no és l'única entitat 

de cultura popular que està d'aniversari. El Drac de Granollers 

fa uns mesos ja va presentar el calendari d'activitats dels 30 

anys (+2) i Xics commemora enguany el seu tercer aniversari 

(+1), que tindrà el moment culminant a la tardor, amb la diada.

L'atzar ha volgut que el 90è aniver-

sari de l'Esbart Dansaire de Gra-

nollers coincideixi amb la tornada 

a la Porxada del ball de donzelles 

en plena normalitat. La ballada 

serà diumenge 28 (17.30 h), just 

Blaus celebraran els 15 anys del 

Farras amb una festa aquest dis-

sabte (23 h) que sortirà de la pla-

ça Can Trullàs. S'hi reuniran al-

guns antics membres de la colla, 

que explicaran com es va crear el 

grup, com va sorgir la idea del ge-

gant, qui el va construir i el per-

què del seu nom. A continuació 

es posarà en marxa una cercavila 

amb amics de l'homenatjat.

ARXIU

ELS MÉS 
VETERANS

ELS DIABLES JOVES
ARXIU

abans del seguici dels rajolers cap 

al Palau d'Esports. Per preparar la 

ballada, es farà un assaig obert del 

ball de donzelles per recordar els 

passos i la tonada d'aquesta dansa 

tradicional, i així poder gaudir més 

i millor durant la sessió de diu-

menge davant desenes d'especta-

dors. Els actes d'aniversari s'estan 

celebrant durant tot l'any. ❉

Els dos anys d'aturada pandèmica han propiciat que el llistat 

d'aniversaris rodons que se celebren enguany per festa major s'hagi 

engrandit. A banda d'algunes celebracions sonades d'elements festius 

i grups de Blancs i Blaus, les entitats de cultura popular també sumen 

una pila d'anys d'activitat a la ciutat.

15 ESPELMES 15 ESPELMES 
DEL FARRASDEL FARRAS

ANIVERSARI 
I ESPURNES
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Concertar cita al tel. 638 04 11 07 o via email a: 
info@montessorigranollers.com

www.montessorigranollers.com

Escola Bressol Montessori Granollers: 

Plaça Jacint Verdaguer

INSCRIPCIÓ OBERTA 
CURS 2022/2023

DISSABTE 20 D'AGOST LA FESTA ARRENCARÀ AMB LES PRIMERES ACTIVITATS TEMÀTIQUES DE LES COLLES I MÚSICA RUMBERA, ELECTRÒNICA I ROCK

Comença el viatge a l'espai

La primera nit de Blancs a la Por-

xada tindrà la rumba com a gran 

protagonista de la mà de dues 

formacions km 0. D'una banda, la 

granollerina La República Rum-

bera, amb Roca Umbert com a 

segona casa, durà la seva música 

influïda pels grans de la rumba 

catalana, com Peret, Los Manolos 

i Gato Pérez. D'altra banda, el set 

rumbero CapiNàs tornarà a fer cap 

a la festa granollerina a ritme de 

ventilador, amb una rumba amb 

tocs de funk, reggae i cúmbia. El 

seu xou inclou des de clàssics com 

el mateix Peret i els Gipsy Kings, 

fins a relectures de Txarango, La 

Pegatina, Los Delinqüentes i Mu-

chachito, així com hits de la cultu-

ra pop més petarda de Rapahel i 

Marc Anthony, per exemple.

No hi ha nau espaial més famosa que 

el Falcó mil·lenari ni batalla galàcti-

ca més famosa que la que relata Star 

Wars. Tot i això, com enfocaran Blancs 

el seu aterratge a l'espai exterior és en-

cara un misteri, amb voluntat de mantenir l'efecte 

sorpresa de les activitats. Però la primera proposta 

del programa de la festa major d'enguany, dissabte a 

les 10.30 h, du l'inequívol títol de Batalla galàctica, 

i convida a afinar la punteria. Per descobrir-ne més, 

cal tenir 16 anys o més i preinscriure's a blancs@

gmail.com. 

Dissabte donarà pas a vuit dies sota els astres 

i d'activitats espaials, com l'expedició a la llu-

na que organitzen les Dametes dilluns (18.30 h) al 

parc Torras Villà, el petit univers Blancs que els més 

petits podran descobrir dimecres al matí a la plaça 

de la Corona, i la nebulosa blanca que els Gegantons 

faran viure –això sí, amb xancletes, banyador i ulle-

res de piscina– dijous (16.30 h) a la plaça Maluquer 

i Salvador. Tot plegat, a l'empara d'un nou signe del 

zodíac, el Zuteko, que es descobrirà dimarts amb 

una festa a la plaça del Peix i amb la gran celebra-

ció gastronòmi-

ca que dijous (21.30 h) la 

Comitiva del Ganxet ha convocat a la 

plaça Perpinyà, amb el nom de Sopar estrellat. I per 

als més curiosos i hàbits de coneixement, no hi falta-

rà una curiosa masterclass d'astrologia dijous (22 h) 

al corredor de Sant Cristòfol, i una nova edició de la 

plantada de telescopis, dissabte (21.30 h) a la plaça 

de Can Comas. ❉

RAGE TO ANTONIO MACHINE

TEMPS DE RUMBA I RECORDAR ELS RAGE

ARXIU

Publicitada pels organitzadors com "una jornada amb la millor música

electrònica del país dins la festa major de Granollers", dissabte 20 

l'ElectroPark arrencarà al migdia i s'allargarà fins a la matinada. Com és 

habitual, evolucionarà "des d'un matí més vermutero i bailongo, a una 

tarda més relaxadeta i chill i fins a una nit més de ball". Els protago-

nistes, per ordre d'aparició, seran NocturN (12 a 14 h); la dj granollerina 

Lauseek, tota una promesa (14 a 16 h); Dosha, l'àlies als plats del també 

granollerí Joel Parera, conductor de l'espai radiofònic Viatge electrònic (16 

a 18 h); Ferran LeTung (18 a 20 h); NZ9 live!, format per membres del grup 

vallesà Tiger Menja Zebra (20 a 21.15 h) i el veterà dj barceloní Marc Frigola 

-que repeteix sessió després de ser present fa tres anys a la plaça del 

Peix- i dj Monkey com a caps de cartell i fent el tancament amb un b2b de 

gairebé quatre hores de durada "que segur que serà la bomba", opina 

LeTung. Alguns d'aquests noms ja van figurar, al 

juny, a la nit electrònica del festival Musik N 

Viu, programada pel col·lectiu Konghost.

L'ELECTROPARK, CINC 
ANYS D'UN MODEL D'ÈXIT

Aquest estiu llarg i calorós és 

ideal per reeditar la reeixida 

activitat Xops!, organitzada per 

Drac de Granollers i que té com a 

protagonistes la Granota de Can 

Bassa i el Basser. Una bona re-

mullada amb un recorregut 

previ, a partir de les 12 h, des de 

la plaça de la Corona, pujant per la 

Carretera fins a la plaça Perpinyà. ❉

GRANOTA 
I EL BASSER

Comença el viatge a l'espai
No hi ha nau espaial més famosa que 

el Falcó mil·lenari ni batalla galàcti-

ca més famosa que la que relata Star 

. Tot i això, com enfocaran Blancs 

el seu aterratge a l'espai exterior és en-

cara un misteri, amb voluntat de mantenir l'efecte 

sorpresa de les activitats. Però la primera proposta 

del programa de la festa major d'enguany, dissabte a 

Batalla galàctica

i convida a afinar la punteria. Per descobrir-ne més, 

cal tenir 16 anys o més i preinscriure's a 

Dissabte donarà pas a vuit dies sota els astres 

i d'activitats espaials, com l'expedició a la llu-

na que organitzen les Dametes dilluns (18.30 h) al 

parc Torras Villà, el petit univers Blancs que els més 

petits podran descobrir dimecres al matí a la plaça 

ció gastronòmi-

ca que dijous (21.30 h) la 

Comitiva del Ganxet ha convocat a la 

L'ELECTROPARK, CINC 
ANYS D'UN MODEL D'ÈXIT
L'ELECTROPARK, CINC 
ANYS D'UN MODEL D'ÈXIT
L'ELECTROPARK, CINC 

Qui no trobi en la rumba el seu 

gènere, dissabte també podrà tri-

ar alguns sons més contundents 

gràcies a la proposta de les Blau-

celtes a la plaça de l'Església. El 

festival de les blaves no oblida la 

música tradicional irlandesa, però 

hi afegeix el punk per presentar 

la fusió de la formació Lád Cúig, 

i fer un tribut a Rage Against the 

Machine amb els Rage to Antonio 

Machine. ❉
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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Us desitgem una bona 
Festa Major!

www.farmaciabretcha.cat

DIUMENGE 21 D'AGOST PRIMERES ACTIVITATS DELS PACKS TURÍSTICS DE BLAUS, MENTRE QUE BLANCS ENCETA EL FIMAC

Fent turisme a la ciutat

Després de dos anys, arriba un 

dels moments més esperats, amb 

el repte de Blaus, guanyador de la 

darrera festa major prepandèmica, 

als Blancs. Serà a la Porxada el pri-

mer diumenge, on es concentraran 

els grups festius de les colles que a 

les 18 h començaran una cercavila 

de lluïment a la plaça de la Corona. 

Les colles i els diferents elements 

festius desfilaran al llarg del carrer 

Anselm Clavé fins a tombar pel car-

rer Sant Roc per entrar a la Porxada 

i donar per iniciada oficialment la 

juguesca de Blancs i Blaus. ❉

Tot i ser la jornada de la festa d'inici 

oficial de Blancs i Blaus, a les 00 h a 

la Porxada –amb el bingo musical de 

dj Jarana–, diumenge les dues colles 

ja hauran deixat clars els eixos temàtics 

que guiaran les activitats de la setmana festiva. 

Blaus proposa un nou concepte de vacances, tot 

fent turisme amb el Visit Granollers. Dissabte arran-

carà amb el tour virtual d'Expeient Blaus i la pre-

sentació de les vacances blaves 2022, mentre que 

diumenge es llevarà amb els Gegantons Travel Club 

i jocs infantils (10 h) a la Porxada, i esclatarà (13 

h) amb la Holi (day) party. Tot plegat Blaus ho em-

marcarà en cinc packs vacacionals per viure 

Granollers fins el darrer diumenge d'agost. 

El pack Canalla permetrà "compartir ex-

periències amb tota la 

família", amb activitats 

com la minicorda –la 

primera proposta 

blava, dissabte a les 

11 h–, el Blauceltes 

family fest, els Ge-

gantons Travel Club, 

els torets embolats, i 

la tercera PinkDisco, 

entre d'altres.

Per als amants del foc i la tradició, hi ha el pack 

Folklore Blau, amb els 15 anys de farra blava, les bit-

lles catalanes, l'escalabirres, els 35 anys cremant la 

Guita, la cremada de l'ajuntament, el Pique de Gra-

lles, el 24è concurs de cuina de peix blau i bacallà i 

la trobada de ball de bastons i la de puntalles. I evi-

dentment, la processó del Sant Blau.

D'altra banda, el pack Verbena inclou l'Electro-

Parck i els Blauceltes, així com un munt de concerts 

–com en el Blaus Sound System Festiva–, l'escape 

room, la vinilada, la Holi(days) Party i la festa dels 

1.000 litres. I, per enfilar la fi de les vacances, la gran 

nit blava amb dj Magestik, Surda i Nostromo.

Per als més moguts, la colla blava ofereix 

el pack Activa't, amb les noves matinades 

blaves, l'aprèn a jugar al Looping, jocs de 

rol i diferents tours–. 

I, finalment, el 

pack irrepetible

"per fer unes 

vacances com 

el Sant Blau 

mana", amb 

una ruta gastronò-

mica i la presen-

tació de la Prin-

gada Mòbil. ❉

ARXIU /X.SOLANAS

COMENÇA LA 
JUGUESCA!

ARXIU

El Festival Internacional de Música de Carrer (FIMAC) s'ha consolidat

al programa blanc per potenciar la música en directe en espais fora del 

circuit habitual. Així, el FIMAC, amb la col·laboració de l'Ateneu l'Aliança de 

Lliçà d'Amunt, presenta un cartell eclèctic pel que fa als estils, tot i que en 

menys dies que en edicions anteriors. 

Així el FIMAC Guitarreta ocuparà diumenge (19 h) la plaça Folch i Torres 

amb Clàudia Allmang, una de les promeses del bedroom pop de l'Estat, i la 

cantant Joana Voisin amb el guitarra Armando Erenas, un duet que canta a 

l'amor amb jazz, rumba i tocs de clàssica.

A més, dimecres (20.30 h) torna l'edició Deluxe, que ocupa un terrat o 

pati de la ciutat –com el de Can Pedrals, a la fotografia–, enguany el del 

Museu, on actuaran la violinista 

Laura Urteaga i el guitarra 

Benjamin Aedo i, en acabat, 

RITAS.

FIMAC ARRENCA AMB 
AMB GUITARRA I VEU

Un any més el grup de Blaus 

Foteu-li Canya organitza una 

trobada per jugar a bitlles ca-

talanes, un joc tradicional del 

país que, els darrers anys, s'ha 

anat recuperant. Serà a les 10 h al 

parc Torras Villà. Tothom qui ho 

vulgui hi pot anar a jugar. ❉

BITLLES
AL PARC
Un any més el grup de Blaus 

Foteu-li Canya organitza una 

país que, els darrers anys, s'ha 

anat recuperant. Serà a les 10 h al 

parc Torras Villà. Tothom qui ho 

sentació de les vacances blaves 2022, mentre que 

diumenge es llevarà amb els Gegantons Travel Club 

i jocs infantils (10 h) a la Porxada, i esclatarà (13 

h) amb la Holi (day) party. Tot plegat Blaus ho em-

marcarà en cinc packs vacacionals per viure 

Granollers fins el darrer diumenge d'agost. 

El pack Canalla permetrà "compartir ex-

periències amb tota la 

, amb activitats 

com la minicorda –la 

gantons Travel Club, 

els torets embolats, i 

la tercera PinkDisco, 

–com en el Blaus Sound System Festiva–, l'escape 

room, la vinilada, la Holi(days) Party i la festa dels 

1.000 litres. I, per enfilar la fi de les vacances, la gran 

Per als més moguts, la colla blava ofereix 

el pack Activa't, amb les noves matinades 

blaves, l'aprèn a jugar al 

rol i diferents tours–. 

I, finalment, el 

pack irrepetible

una ruta gastronò-

mica i la presen-

tació de la Prin-

gada Mòbil.
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Granollers, gaudiu de la Festa Major!
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DILLUNS, 22 D'AGOST ELS CONCERTS TINDRAN UN ESPECIAL PROTAGONISME EN AQUESTA JORNADA GRÀCIES A LES COLLES

Dies de música i revolta

Blaus convidarà, passada la mitjanit a la Porxada, a començar la 

setmana amb el directe d'EMLAN, l'alter ego artístic d'Arnau More-

no, un jove productor i cantant, carregat de sons pop rock i energia 

dalt l'escenari. EMLAN va començar la seva carrera a inicis de 2020 

quan va presentar la cançó Tira de la Manta, amb la col·laboració 

de Miki Núñez. Va començar a ser molt popular a les xarxes socials 

i el setembre de l'any passat va presentar el disc Nuestro Plan, que 

repassarà en el concert granollerí. 

Després d'una tarda familiar i un 

sopar vegà i sense gluten a les 21 h 

a la plaça Perpinyà, la Revolta Nim-

fa acabarà la festa amb una banda 

de dones, nascuda a Barcelona en 

plena pandèmia amb la intenció 

de visibilitzar el paper de la dona 

als escenaris. Les que Faltaband 

Per festejar el seu primer quart de segle, Paranoia 

de Blancs han volgut mirar enrere i repetir l'experi-

ència de l'exitós túnel del terror que van fer fa una 

dècada. L'activitat l'han titulada Terror a la Nau, 

perquè dilluns i dimarts de festa major estarà ins-

tal·lada a la sala de concerts de Roca Umbert, la Nau 

B1, de 22 a 1 h de la matinada. Per accedir-hi, caldrà 

obtenir els tiquets del dia de manera anticipada, a 

partir de les 18 h a la mateixa sala. L'accés serà nu-

merat i d'aquesta manera s'evitaran cues, perquè 

els organitzadors calculen que hi poden arribar a 

passar 700 persones cadascun dels dos dies.

AJ.VALLS

DONES A 
L'ESCENARI

EMLAN 

ARXIU

són vuit amigues i companyes del 

Taller de Músics fan versions de 

grans icones que han obert camí a 

les dones en el món de la música. 

Un repertori infalible, totalment 

femení i de totes les èpoques, 

que va des de clàssics del pop de 

diva dels 90 fins a hits actuals com 

Milionària de Rosalía, passant per 

ritmes llatins i el rock dels 80. La 

vetllada acabarà amb la música de 

dj Txell. ❉

Blancs i Blaus han coincidit en començar la setmana amb una bona dosi de ritme d'estils ben diferents. 

Blaus durà a la Porxada EMLAN, mentre que Jamaica Blaus reedita el Blaus Sound System Festival. Les 

Nimfes Blanques també han triat el dilluns per fer la seva revolta feminista amb Les que Faltaband.

TERROR A LA NAU

TARDA DE SONS 
JAMAICANS
El Blaus Sound System Festival, 

que arriba a la quarta edició amb 

l'objectiu d'apropar la música ja-

maicana a tota la família, engegarà 

amb els Rise up sound system, que 

amb el seu reggae començaran a 

les 18 h a escalfar la plaça Folch 

i Torres. A les 20 h els succeiran 

les propostes del segell granollerí

Nou Art Records i dj Dimas.

Seguidament (22), l'escenari 

s'omplirà novament amb Cookah 

P –l'àlies del gironí Oriol Pujadas–

i el productor de l'escena reggae 

i dub Raggattack. Ambdós col·la-

boraven en el senzill Calçots l'any 

passat, quan Cookah amb Boom 

Boom Fighters publicava també el 

disc Family things, una proposta 

innovadora que combina el roots 

reggae dels 80 amb el dancehall 

dels 90. ❉
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Caminem per créixer, per cuidar de tu.

L'HOSPITAL US DESITJA

UNA BONA FESTA MAJOR

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem entre els quatre 
millors centres de 
Barcelona i província

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

DIMARTS, 23 D'AGOST LES PRIMERES MATINADES BLAVES CRIDARAN A SORTIR DEL LLIT PER COMENÇAR LA GRESCA

Les gralles es reivindiquen

Blancs viurà un dels seus actes estrella a la plaça Perpinyà, his-

tòricament coneguda com la plaça dels Porcs. Tot i que la festa 

començarà amb el Sopar als Porks (20 h) a ritme de rockabilly, 

aquesta edició del Rock als Porks tindrà el punk rock com a clar 

protagonista. I ho farà tot recordant un dels grups de punk de l'Es-

tat que més petjada han deixat en bandes i generacions, La Polla 

Records. Així, la banda tribut Chissouray recordarà temes clàssics 

com No somos nada, Ellos dicen mierda, Salve i molts d'altres càn-

tics dels 80 que no han perdut vigència. La vetllada punk comp-

tarà també amb les bandes The Ragtags i Residuos Permanentes.

Els instruments que acompanyen els elements de 

cultura popular tindran un protagonisme 

especial dimarts. Clave 

de Fro 

prepa-

ra una nova edició del pique de 

gralles, que enguany Capritx de Gralla obrirà (21 h), 

a la plaça de la Porxada, com a guanyadors de la dar-

rera edició, el 2019. Aquest grup de música tradici-

onal que va néixer l'any 2017 al Vallès Oriental, amb 

un repertori adreçat a diverses entitats de la cultu-

ra popular catalana. Després del concert, a les 22 h, 

començarà el pique de gralles pròpiament dit, per 

decidir quina és la millor formació de les que tenen 

aquest instrument com a protagonista. Finalment 

(23.59 h), el pique 2022 es clourà amb el concert de 

Julivert, una formació 

de música popular i de 

taverna, amb acordió 

diatònic i violí.

Neix Ministrel Blau

Aquest 2022 neix el Ministrel Blau, un grup de músics 

que tindrà dos actes propis al programa, que serviran 

com a presentació. Seran les Matinades blaves, dilluns 

i dimarts, una cercavila musical pels carrers del centre 

i de bon matí (8 h). "Hem volgut introduir un acte 
propi que no existís. És una activitat que a Grano-
llers no es fa i que, en canvi, a altres zones, com per 
exemple a Tarragona i Vilafranca, és costum de 
festa major". A més, el diumenge 21 se'ls podrà veure 

al toc d'inici, i dimarts, a la cercavila infantil, acompa-

nyant el Farras i Farretes, entre altres moments. ❉

La mescla de cançó d'autor, ritmes llatins i pop urbà de Mabel Flores serà 

la banda sonora de la nit de dimarts de Blaus. La cantant, que enguany 

ha estat nominada als premis Enderrock com a millor artista, arriba a 

Granollers disposada a fer ballar tota la plaça de l'Església i a reivin-

dicar el paper de les dones i la sororitat amb cançons com La mujer 

incendio. De fet, el Consell Comarcal del Bages la va triar per encar-

regar-se d'Estimo la nit, una cançó-manifest en el marc del protocol 

contra les agressions sexistes.

Amb actitud i sonoritat que recorda la veterana Amparo Sánchez, 

Mabel Flores, cantautora, poeta i educadora social, va debutar el 2018 

amb Entre mujeres; el 2019 va ser finalista al Sona 9, i el 2021 va publi-

car Meraki (Kasba Music, 2021), el seu primer disc d'estudi, que compta 

amb les col·aboracions de Roba Estesa, Mafalda i Pedro Pastor.

ROCK ALS PORKS
PER A PUNKS NOSTÀLGICS

La plaça de la Caserna serà el punt de trobada 

dels torets embolats –el Trasto, el Quemao i 

la Fogosa–, que a les 20.45 h s'hi trobaran per 

fer una prèvia a la sortida (21.30 h), amb un 

recorregut que baixarà pel carrer Travesse-

res.  Els seus pares i mares –la Divina, l'Afga-

no, el Molaria i el Provechoso– faran l'encier-

ro de toros embotals dijous (23 h). ❉

ELS TORETS

MABEL FLORES EN CONCERT

Les gralles es reivindiquen
Els instruments que acompanyen els elements de 

cultura popular tindran un protagonisme 

especial dimarts. Clave 

de Fro 

prepa-

ra una nova edició del pique de 

gralles, que enguany Capritx de Gralla obrirà (21 h), 

Julivert, una formació 

de música popular i de 

taverna, amb acordió 

Neix Ministrel Blau

Aquest 2022 neix el Ministrel Blau, un grup de músics 

que tindrà dos actes propis al programa, que serviran 
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Us desitgem una molt 
bona Festa Major 2022!

Dimecres serà un dels dies en què 

més lluirà la cultura popular. A les 

19.30 h, des de la cantonada de 

la Fonda Europa, els Amics 

dels Gegants i Capgrossos de 

Granollers treuran les gegan-

tes en cercavila en el Va de 

Rams, i al voltant de les 21 

h arribaran a la Porxada. El 

gran dia, però, del Cosme, la 

Damiana, l'Esteve i la 

Plàcida serà dissab-

te 27, quan rebran 

els seus convidats a 

la festa, els gegants 

vells de Santa Colo-

ma de Gramenet.

D'altra banda, i 

com ja és tradició, 

l'Esbart Dansaire 

sortirà a plaça diu-

menge per interpre-

tar el ball de donze-

lles, una dansa per 

parelles originària 

del segle XVI arran-

jada pel mestre Josep M. Ruera el 

1976. Un dies abans, però –dime-

cres a les 18.30 h–, la co-

lla farà un assaig obert 

d'aquesta dansa par-

ticipativa i festiva, 

també a la Porxada. 

I després d'aquest 

assaig obert, Passal-

tpas oferirà 

un recull de música i danses me-

diterrànies també a la mateixa 

plaça (19 h). Com sempre, 

tothom podrà afegir-se 

a ballar una mostra de 

danses populars. I a la nit, 

l'Esbart organitzarà a la 

plaça Perpinyà el Balles 

a plaça, un ball tranquil 

d'arrel tradicional. 

Aquest cop hi 

posarà la músi-

ca La Cobleta 

de la Copeta, 

quatre joves 

instrumen-

tistes va-

llesans que 

han heretat 

el gust de 

la música 

d'arrel po-

pular.

Si hi ha una activitat que sempre 

ve de gust a l'estiu, sobretot si el 

termòmetre s'enfila, és una bona 

refrescada. La colla dels Blancs en 

proposa una per dimecres a la tar-

da a la plaça Maluquer. Blancs tam-

bé es farà càrrec del petit univers 

blanc, un acte infantil de les Cuque-

tes i els Cucots, mentre que els jo-

ves de la colla tornaran a encendre 

la Cuca a la Porxada (22.30 h).

La Disco Inferno de Blancs és un 

acte ja consolidat de la nit de di-

mecres de festa major, que any 

rere any omple la plaça de la 

Porxada de gom a gom. Du-

rant les quatre hores que dura 

la festa, que començarà a les 

23.30 h, Blancs repassarà la 

música del moment i els clàs-

sics més ballables de la mà del dj 

P&P Sound, vell conegut de la sala 

2046 i de les festes de Cap d'Any 

de la Revetlla dels Ignorats, així 

com d'altres esdeveniments de 

la comarca. Ben a prop, a la plaça 

de l'Església, haurà començat mitja 

hora abans una festa amb música 

dels 60, 70, 80 i 90 punxada amb vi-

nils, una festa retro per a nostàlgics 

Els Blaus no es quedaran enrere 

en l'equador de la festa major. Serà 

el dia del Visit Blaus: l’experiència 

de ser de Granollers, un tour lliure 

i itinerant pels espais de la festa. 

L'animador familiar Jaume Barri 

posarà música i balla  la festa de l'es-

cuma, i també hi haurà temps per al 

joc de clans o el correvent infantil, 

tot amb el segell de la colla blava. 

La cèntrica plaça del Peix serà esce-

nari d'una jam session amb sorpre-

ses –Guanya't el guant!–, i a mitja 

tarda blancs i blaus podran com-

petir en un campionat de puzles 

a la Carretera. També dimecres 

es disputarà el correvent, infantil 

i adult, i el Fossos Room al parc 

Torras Villà, un festival de la mà de 

Blaus Panthers amb actuacions i 

sessió Boiler Room. 

Disco Inferno de matinada i 

festa retro punxada en vinil

Jaume Barri i Blau 

Panthers animaran 

els actes més blaus

DIMECRES 24 D'AGOST LA FESTA ARRIBA A L'EQUADOR AMB ALGUNS CLÀSSICS: ESBART, GEGANTS, DIABLES I LA MÚSICA MÉS BALLABLE A LA NIT

Gegants i danses populars 
seran protagonistes dimecres

d e l 

so no 

c o m -

p r i m i t : 

rock, pop, soul, 

reggae... La festa anirà a càrrec de 

Vinilada 33RPM de Blaus, que a 

les 21 h, a la mateixa plaça, també 

haurà portat una sessió de ball amb 

Swing Tenes Band, un quintet que 

veu de la tradició de New Orleans.

La Disco Inferno de Blancs és un 

acte ja consolidat de la nit de di-

P&P Sound, vell conegut de la sala 

2046 i de les festes de Cap d'Any 

d e l 

so no 

c o m -

p r i m i t : 

Amb la repressa de la juguesca tornen 

les tradicionals proves puntuables 

de Blancs i Blaus. La primera serà el 

correvent, tant en versió infantil 

(18.30 h) com adulta (19 h), a la 

Carretera. S'hi instal·len dues estructures idèntiques, 

una per a l'equip blanc i una altra per al blau, on se 

subjecten uns canals amb una longitud d'entre 60 i 

70 metres, per on els participants han de fer córrer 

boles de porexpan, tantes com anys fa que va néixer 

aquest model de festa major. Les boles s'han de 

desplaçar únicament amb l'impuls de l'aire que fan 

els participants bufant amb canyetes.

EL CORREVENT, LA PRIMERA PROVA

jada pel mestre Josep M. Ruera el 

1976. Un dies abans, però –dime-

cres a les 18.30 h–, la co-

lla farà un assaig obert 

d'aquesta dansa par-

ticipativa i festiva, 

també a la Porxada. 

després d'aquest 

assaig obert, Passal-

tpas oferirà 

un recull de música i danses me-

diterrànies també a la mateixa 

plaça (19 h). Com sempre, 

tothom podrà afegir-se 

a ballar una mostra de 

danses populars

l'Esbart organitzarà a la 

plaça Perpinyà el Balles 

a plaça, un ball tranquil 

d'arrel tradicional. 

Aquest cop hi 

posarà la músi-

ca La Cobleta 

de la Copeta, 

quatre joves 

instrumen-

tistes va-

llesans que 

han heretat 

el gust de 

la música 

Dimecres serà un dels dies en què 

més lluirà la cultura popular. A les 

19.30 h, des de la cantonada de 

la Fonda Europa, els Amics 

dels Gegants i Capgrossos de 

Granollers treuran les gegan-

tes en cercavila en el Va de 

Rams, i al voltant de les 21 

h arribaran a la Porxada. El 

gran dia, però, del Cosme, la 

jada pel mestre Josep M. Ruera el 

1976. Un dies abans, però –dime-

cres a les 18.30 h–, la co-

lla farà un assaig obert 

d'aquesta dansa par-

ticipativa i festiva, 

també a la Porxada. 

I després d'aquest 

assaig obert, Passal-

tpas oferirà 

jada pel mestre Josep M. Ruera el 

1976. Un dies abans, però –dime-

cres a les 18.30 h–, la co-

lla farà un assaig obert 

d'aquesta dansa par-

ticipativa i festiva, 

també a la Porxada. 

després d'aquest 

assaig obert, Passal-

tpas oferirà 

BLANCS
REFRESCARÀ 
I ENCENDRÀ 
LA CUCA
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La Porxada,24  93 021 48 08 Granollers

TORNEM A L´ESCOLA
Omple la motxilla d´il.lusió
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DIJOUS 25 D'AGOST ELS ELEMENTS FESTIUS I MÉS SIGNIFICATIUS DE LA FESTA SORTIRAN AL CARRER EN LA CERCAVILA I CERIMÒNIA DEL PREGÓ

Un dels escenaris més concorre-

guts de la festa major sempre és 

el de l'avinguda del Parc, espai de 

concerts per als més noctàmbuls 

les darreres nits de la festa. En-

guany, la nit de dijous, hi actuaran 

Jazzwoman, Lildami i dj Enka.

Obrirà foc la rapera valencia-

na Jazzwoman, que barreja tota 

mena d'estils i llengües: del saxo 

al rap; del hip-hop al trap; de 

l’afrotrap a la salsa; del meren-

gue a la bachata i del valencià al 

castellà i a l'inrevés. Aquesta és 

la proposta de la reina del tropi-

calisme valencià Carmen Aguado, 

que aquest any ha publicat el seu 

segon disc, Atlantis, on també ex-

plora sonoritats pop i discodance 

i en què Lildami hi ha col·laborat. 

Jazzwoman es presentava el 

2020 amb Maléfica, un disc on 

també barreja gèneres: el rap i el 

trap amb ritmes llatins i lletres 

de denúncia social. L'àlbum rebia 

l'any passat el premi Enderrock al 

millor disc de músiques urbanes. 

Jazzwoman i Lildami
sonaran a l'avinguda del Parc L'Always Drinking Marching Band

és coneguda arreu pels seus 
espectacles d'animació itinerant 
al carrer, tot i que també ofereix 
muntatges estàtics que requereixen 
la participació del públic. És el que 
oferiran dijous al vespre (21.30 h) 
al parc Torras Villà: un muntatge  
familiar que porta per títol La 

Different Orquestra, i en què, una 
colla de músics que han perdut 

alguns dels integrants de la banda, 
reclamen la col·laboració del públic 
per completar l'equip. La Different 

Orquestra és un homenatge a  
la vida de l’artista, un espectacle 
de pallassos, un concert en directe 
amb música d’ara i d'abans i un  
xou amb molt d'humor que cada 
vegada és diferent perquè el  
públic, protagonista ineludible,  
és el que marca la diferència.

MÚSICA, PALLASSOS I
HUMOR A TORRAS VILLÀ

EMOCIÓ, PREGÓ I 
LA GUIMBADA

Seguirà l'actuació de Damià Ro-

dríguez, Lildami, pioner del rap 

i trap en català i cada cop més 

conegut pel seu paper com a ju-

rat del programa Eufòria. Lildami 

també és conegut als escenaris 

de la ciutat, tant a la sala Nau B1, 

on va estrenar amb èxit el 2019, 

com al Musik N Viu, on va actuar 

l'any passat. Actualment ja suma 

JAZZWOMANLILDAMI

arxiu arxiu

cinc àlbums publicats –Vintidos 

(2017), Universitat Dami (2017), 

10 Vos Guard (2018), Flors mentre 

visqui (2019) i Viatge en espiral 

(2021)– i una desena de senzills, 

com Supermercat, una cançó que 

narra una història d'amor amb 

pinzellades de pop electrònic. 

Tancarà la nit festiva a l'avingu-

da del Parc dj Enka. 

Són diables i van amb forca, però els de Granollers disparen amb bala 

en cada edició dels populars Versots: comentaris directes, irònics o afi-

nats per repassar l'actualitat i fer evident tot allò que moltes vegades no 

es vol o no se sap veure. En aquesta ocasió, Diables recupera l'escenari 

de la Porxada, dijous a mitjanit. També Diables celebrarà dijous el cor-

refoc del 30è aniversari de la colla jove, que acabarà amb el tradicional 

ball del Drac Petit a les 22 h a la Porxada.  

VESPRE DE FOC I VERSOTS

Tot i que la gresca fa dies que està 

a ple rendiment, és dijous, oficial-

ment, quan es dona el tret de sor-

tida a la festa major. I ho és amb 

la cerimònia del pregó, la tronada 

d'inici i la cercavila dels elements 

festius de la ciutat fent un recorre-

gut pel centre. L'entrada a plaça de 

la cercavila sempre és un moment 

emocionant, amb el ball del Colom, 

del Drac, dels capgrossos i dels 

gegants de la ciutat, i amb el pilar 

caminat dels Xics. Després, des 

del balcó de l'Ajuntament, la colla 

guanyadora de l'última edició s'en-

carrega de trobar qui faci el pregó 

més engrescador, l'encesa de la 

traca i el cant de La Guimbada. Dijous serà un dia especialment 
blanc. Entre d'altres, pel sopar  
estrellat de la Comitiva del Ganxet 
amb motiu dels seus 10 anys, però 
també pel festival Fantàstik Blancs, 
a les 21.30 h a la plaça del Peix,  
amb una sessió de cinema 
fantàstic, sorpreses, música de 
dj i ambient de ciència-ficció. 
Hardblancs convidarà al corredor 
de Sant Cristòfol a una masterclass 

d'astrologia amb Sandro Ray, i les 
Guapes provaran d'aconseguir un 
"rècord Quinéss" a mitjanit a la 
Carretera. Blanqarivm i Gegantons 
també organitzen dijous El tardet  
–unes copes prèvies al pregó a 
ritme de rumba– i la nebulosa 
blanca –un acte infantil passat per 
aigua–. I també per als petits, el 
parc del Congost serà escenari al 
matí d'un minigolf de jocs i enginys.

ACTIVITAT BLANCA
DEL MATÍ AL VESPRE

Quan l’estiu s’acaba

i s’acosta anar 

a currar

Granollers fa festa

i no pensa en l’endemà

Quan l’agost culmina 

i comença a fresquejar

la gent es transforma

tant se val qui guanyarà

Visca els blancs, ei, ei, ei, ei!

Visca els blaus, ei, ei, ei, ei!

Blancs i Blaus ara és l’hora 

d’estripar

Anirem a ballar a la Porxada

i de festa, de festa

ballarem fins a la matinada 

i veurem sortir el sol

I després a la plaça del cony

vinga a beure i a beure

ja veurem qui seran els millors,

el diumenge ho diran al balcó.
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Recicla i estalvia a cada impressió
Compra cartutxos i tòners reciclats i estalviaràs més del 50% del preu de l’original.
Gaudiràs de les mateixes prestacions i qualitat d’impressió a un preu inferior.
I si ens portes els teus cartutxos buits, te’ls abonarem.

De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h

Dissabtes de 10 a 13.30 h

Ens trobaràs a:
Av. de Sant Esteve, 18
08402 Granollers
T. 93 861 35 60
granollers@somink.es
somink.es
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DIVENDRES 26 D'AGOST DIA FESTIU A LA CIUTAT, ÉS UN DELS QUE MÉS ACTES APLEGA AL PROGRAMA I QUE OBRE BOCA PER AL CAP DE SETMANA

L'estirada de corda, una
de les proves més icòniques

Un dels actes puntuables de la compe-

tició entre Blancs i Blaus i que, com el 

concurs de rajolers, ha acabat esde-

venint un dels més icònics de la festa, 

és l'estirada de corda, on la força bruta 

d'uns i altres es posa a prova. Com descrivia 

la relatora de festa major del 2016, Anna Ballbona, 

l'estirada de corda "és una imatge semipoètica, la 

d’uns que fan avançar i avançar la corda, i la dels 

altres, que llisquen irremeiablement cap a la rat-

lla fatídica". I aquesta sensació de tensió és la que 

es viurà divendres a les 19.30 h a la Carretera. Mitja 

hora abans haurà tingut lloc l'estirada infantil, en què 

podran participar-hi tots els joves de fins a 13 anys 

–amb una alçada que no superi els 1,60 m–, precedida 

encara de la cercavila d'animació que fa bullir l'olla 

fins al moment de la competició.

D'altra banda, i també en el marc de la competició, 

divendres al matí tindrà lloc a la plaça de la Corona 

una altra clàssica disputa, normalment més tranquil-

la: la de futbolí, dòmino i escacs. 

Fa un grapat d'anys, més de 25, que 

la Fundación Tony Manero escampa 

les millors versions de música disco 

i funky pels escenaris més festius de 

tpot el país. La formació, tot un re-

ferent, presenta l'espectacle de co-

miat. "Vam començar sent uns joves 

eixelebrats sense gairebé conèixer 

els acords que tocàvem, i ho deixem 

sent uns adults que han portat el seu 

amor pel disco fins a les últimes con-

seqüències i contradiccions", expli-

quen. La gira El último baile repassa 

tots els moments i etapes de la banda 

que ha evolucionat durant gairebé 25 

anys, imclosos els temes de Looking 

for la fiesta, un dels més reeixits de 

la banda. I per cloure la vetllada, un 

conegut de l'escena granollerina: 

Miki Puig en el seu vessant de dj.

FUNDACIÓN TONY MANERO 
ANIMARÀ LA MATINADA 

Com a contraposició a les espur-

nes del correfoc, la gralla de foc o 

el ball del Drac, que també tindran 

el seu espai el vespre de diven-

dres, Blancs organitzarà un any 

més la refrescada més multitudi-

nària a la Porxada: el ja tradicional 

correaigua, amb la seva inconfusi-

ble tonada. La tradició també mar-

ca que, un cop acabada la remulla-

da, la colla de Diables protagonitza 

una timbalada a la matexa plaça.

REFRESCADA 
POPULAR AL 
CORREAIGUA

La plaça dels Recanvis de Roca 

Umbert serà l'escenari de dues 

activitats organitzades per Pink-

blaus. D'una banda, un espectacle 

de dansa contemporània per a fa-

mílies amb nens i nenes a partir 

de 6 anys (20 h), amb el suport de 

l'Institut del Teatre de Barcelona i 

Tota Tela. Tot seguit (21 h), la 3a 

Pinkdisco infantil blava, amb mú-

sica per ballar, riure i passar-ho 

bé en família.

PINKBLAUS:
DISCO
FAMILIAR

Durant molts anys els espectadors 

de teatre hem aplaudit actors, ac-

trius, dramatúrgies, escenografies, 

directors... però poques vegades el 

públic. Quim Masferrer, vell cone-

gut dels escenaris catalans i per les 

seves aparicions en pantalla, vol 

homenatjar el públic en un espec-

tacle únic i impossible de repetir, 

perquè el públic és el protagonista 

i qui marca el rumb de cada espec-

tacle. De fet, no és només un, sinó 

molts els protagonistes que escri-

uen l'argument d'una experiència 

que, com és habitual en els muntat-

ges de Masferrer, estan carregats 

d'humor i complicitat. En aquesta 

Quim Masferrer porta 

'Bona gent' al TAG'Bona gent' al TAG

Un clàssic del divendres festiu de la festa major és l'arrossada popular 

del parc Torras Villà, que darrerament serveix més de 3.000 racions 

en cada edició. Això implica una gran capacitat d'organització 

i desenes de quilos d'ingredients convenientment cuinats i 

barrejats des de primera hora del matí. Enguany, com a 

novetat, l'arrossada estrenarà paelles noves i també 

un nou equip de cuina, encapçalat pels restaura-

dors del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, 

que no descarten fer un arròs diferent al que 

ha estat habitual al parc des de mitjans 

dels anys 80. 

ARROSSADA RENOVADA

ocasió, l'actor Masferrer vol fer 

d'espectador. Bona gent s'inter-

pretarà al Teatre Auditori diven-

dres (20 h), i les entrades es poden 

comprar a www.escenagran.cat.

Els Fòssils Blaus, una de les colles 

històriques de la festa, organit-

za divendres una nova edició –la 

24a– del concurs de cuina de peix 

blau i bacallà, acompanyada de 

l'actuació de Tonàlics. Serà a les 

18 h a l'espai gastronòmic per 

excel·lència de la ciutat: la plaça 

de les Olles. Per participar-hi cal 

inscriure's gratuïtament al comp-

te d'Instagram @peixblauibaca-

lla, on també hi ha les bases del 

concurs. Arribat el moment de 

degustar els plats, cal dur la cre-

ació culinària ja cuinada de casa. 

El concurs de peix blau i bacallà 

forma part de la festa major de 

Blancs i Blaus des de 1997.

PEIX BLAU
A LES OLLES

Un clàssic del divendres festiu de la festa major és l'arrossada popular 

del parc Torras Villà, que darrerament serveix més de 3.000 racions 

en cada edició. Això implica una gran capacitat d'organització 

i desenes de quilos d'ingredients convenientment cuinats i 

barrejats des de primera hora del matí. Enguany, com a 

novetat, l'arrossada estrenarà paelles noves i també 

un nou equip de cuina, encapçalat pels restaura-

dors del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, 

que no descarten fer un arròs diferent al que 

ha estat habitual al parc des de mitjans 
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DISSABTE 27 D'AGOST LA COMPETICIÓ ENTRE LES DUES COLLES VA AGAFANT FORMA, AMB EL LLANÇAMENT I LA PASSADA DE RAJOLES

La primavera de 1884, una colla de 

músics encapçalats per Pere Rigau 

formarien la cobla-orquestra que 

esdevindria actualment la més antiga 

en actiu. Durant el seu llarg trajec-

te, la Cobla Orquestra Montgrins ha 

sabut adaptar-se i actualitzar-se 

per arribar a satisfer el públic més 

exigent fins a dia d'avui. Dissabte 27 

(20 h), al parc Torras Villà, la degana 

de les orquestres populars catalanes 

actuarà al parc Torras Villà, on els in-

tèrprets de l'orquestra oferiran una 

selecció dels grans èxits més balla-

bles. A les 23 h, la mateixa orquestra 

s'encarregarà del ball de nit, i a mitja 

tarda també haurà interpretat, en 

aquest cas a la plaça Pau Casals, la 

ballada de sardanes que organitza 

l'Agrupació Sardanista de Granollers.

ORQUESTRA MONTGRINS, 
AL PARC TORRAS VILLÀ

Amb 30 anys d’experiència i més de 

2.000 concerts a l'esquena, Abbey 

Road és la banda tribut a The Beat-

les referència al país i segurament 

la millor a escala europea. Des del 

2020, el grup ofereix al públic un 

espectacle en format teatre molt 

ons que fan d’aquest un espectacle 

únic a Europa que conquista totes 

les generacions. Dissabte 27 seran 

al Teatre Auditori per fer ballar tot-

hom amb les melodies més reco-

neixibles dels quatre de Liverpool.

També en l'àmbit musical, el 

Casino acollirà (23 h) el millor re-

member dels anys 80 i 90, amb dj 

José Resina i Mariano is Good. Per 

als més joves, Blancs portarà a la 

Porxada el concert de Figa Flawas 

i dj Trapella amb dj Badabronx (00 

h), i Loca Histeria animarà la mati-

nada a l'avinguda del Parc amb les 

versions d'èxits ballables dels dar-

rers 50 anys i una dosi d'humor. 

En el seu repertori hi ha temes 

des de Rafaella Carrá a Katy Perry, 

passant per Village People, Alaska, 

Gloria Gaynor, Blur i Culture Club, 

entre d'altres. Com a teloners hi 

actuaran els osonencs Sixtus, que 

versionen al català grans peces del 

rock, l'ska, el reggae i el punk.

especial en què combinen la tecno-

logia amb l’essència de The Beatles. 

Un xou de dues hores amb pantalla 

gran, amb tres vestuaris diferents 

representant les tres etapes de 

The Beatles, tot plegat acompanyat 

d’una exhibició de llum i projecci-

ABBEY ROAD

Abbey Road: The Beatles Show

THE BEATLES  Abbey Road reprodueix l'essència del quartet de Liverpool

La rajola és un dels elements més icò-

nics i singulars de la festa granollerina. I 

és, alhora, el material indispensable en algunes proves 

puntuables de la festa major. Dissabte 27, a la Carrete-

ra (18.30 h), arrencarà la passada de rajoles infantil, 

una prova senzilla i festiva que convida a participar-hi 

molta gent que no forma part de cap colla. Passa el 

mateix també a la passada de rajoles dels adults, als 

quals es requereix l'ús de guants si volen participar en 

la prova. Al migdia (13 h), al parc Torras Villà haurà 

tingut lloc el llançament de rajoles de festa major, per 

al qual es pot fer inscripció gratuïta mitja hora abans  

de la competició.  En aquest cas la prova permet lluir la 

traça i la força dels més atlètics, amb llançaments que 

els darrers anys han superat els 130 metres de llarg. 

ARXIU

Passada i llançament de
 rajoles, proves puntuables

Les Bas-

toneres 

Blaves, 

c o l l a 

excluisva-

ment femeni-

na i, sobretot, 

blava, ce-

l e b r a r a n 

dissabte 

una tro-

b a d a de ball 

de bastons a m b 

altres colles convi- d a d e s . 

Sortiran a les 17 h de la Corona i 

faran un recorregut pels carrers 

del centre fins arribar a la Porxada 

a les 18 h, on faran una exhibició 

d'una dotzena de danses pròpies.

BASTONERES

Per fer una mossegada entre ac-

tes sempre va bé aturar-se en al-

guna de les propostes de les colles 

on s'hi pot picar alguna cosa. Les 

Cuquetes i els Cucots de Blancs, 

per exemple, organitzen el pícnic 

menut a la plaça Pau Casals (20 

h), seguit de la nit golfa infantil a 

càrrec d'Ambauka. Al migdia (14 

h), també Blancs haurà impulsat 

una botifarrada al parc Torras 

Villà –tiquets a 5 euros–, així com 

un berenar a Foch i Torres (18 h) 

amb te, pastes i dolços típics del 

Marroc, a càrrec d'Amarruk. I a 

mitjanit, Foteu-li Canya dels Blaus 

posarà en marxa una nova edició 

de la festa dels 1.000 litres.

FER UN MOS 
A LA FESTA

CURSA D'OBSTACLES 
A les 10 h arrencarà una nova edició del Correllets, que presenta dos 

recorreguts. Un serà per a adults (i joves de 14 a 17 anys amb autoritza-

ció), de 7,9 km, i un altre per a nois i noies de 8 a 13 anys, de 2,8 km. En 

aquest traçat, els participants hauran de superar tota mena d'obstacles, 

des d'un canó d'escuma fins a saltar unes tanques o un cotxe enmig del 

camí de fang.

Les Bas-

toneres 

Blaves, 

c o l l a 

excluisva-

ment femeni-

na i, sobretot, 

blava, ce-

l e b r a r a n 

dissabte 

una tro-

de ball 

a m b 

altres colles convi- d a d e s . 

Les Bas-

c o l l a 

excluisva-

ment femeni-

na i, sobretot, 

blava, ce-

l e b r a r a n 

dissabte 

una tro-

b a d a 

de bastons 

altres colles convi- d a d e s . 
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Staci SPAIN  
www.staci.com

También en Alcalá de Henares

Av. Sant Julià, 84-88
08403 GRANOLLERS
     93 840 42 97

Pol. Ind. Valldoriolf · La Torreta 
C/ Alfred Nobel, 11-13
08430 LA ROCA DEL VALLES
     93 860 49 84

Poligon Industrial Can Montcau 
Can Montcau, 9-17 Nave C3
08186 LLICÀ D’AMUNT
     93 860 49 84                 

LOGÍSTICA 
MULTICANAL 
DESDE 2001

Staci, como especialista en 
logística de preparación de pedidos
(«fulfilment») ofrece soluciones 
de logística y distribución BtoB
(puntos de venta, redes comerciales, 
instalaciones industriales, técnicos 
y comerciales itinerantes 
y plataformas de venta) y BtoC, DtoC 
y comercio electrónico.

NUEVA APERTURA 
8.500 M2

EN AV. SANT JULIÁ, 104 
DE GRANOLLERS
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Francesc Tarafa, 24 bxs . 08402 Granollers

T. 93 015 50 06 . info@velayosadvocats.com

TROBEM SOLUCIONS”TROBEM SOLUCIONS”

Família . Herències . Contractes . Segona oportunitat 

Tancament d’empreses . Societari . Laboral i penal

“Directes al problema. 

DIUMENGE 28 D'AGOST RAJOLERS I CASTELLERS PRENEN PROTAGONISME L'ÚLTIMA JORNADA DE LA SETMANA FESTIVA GRANOLLERINA

Com cada darrer diumenge de festa major, després de la forta tronada

de migdia, la Porxada queda reservada a l'actuació dels Xics, la colla 

castellera de la ciutat, que l'any passat va celebrar el seu 30è aniversari. 

La cap de colla, Anna Fradera, avança que els grana viuen aquesta diada 

de manera molt especial, i que el propòsit d'aquest any és assolir castells 

de la gamma alta de 7. El repte, pel volum de gent que es necessita a la 

pinya, seria un 7 de 7, i la festa major és el trampolí de sortida per anar 

a buscar castells superiors, com un 4 de 8 o una torre de 7, uns reptes 

que la colla s'ha proposat d'atacar aquest any. 

La diada de diumenge a la Porxada tindrà dues colles amigues com a 

convidades, els Castellers de Sabadell –que aquest any han recuperat la 

categoria de colla de 8– i els Marrecs de Salt. Després de l'actuació de 

totes tres, la família castellera es traslladarà a Roca Umbert a fer un 

dinar per recuperar forces –tiquets a 10 euros disponibles a La Troca–, 

que enguany comptaran amb l'animació musical de La Portàtil FM.

DIADA CASTELLERA
AMB COLLES CONVIDADES

La creació de cairons,
rajoles i maons, a concurs

La juguesca del 1897 entre el Rayo i 

l'hereu Maynou, dos rajolers de la ciu-

tat que es van enfrontar per provar 

qui faria més maons en una hora de 

treball, és àmpliament coneguda. I que 

va ser aquesta juguesca –recollida a la premsa local 

de l'època i en cròniques històriques posteriors– la 

que va inspirar la competició de la festa moderna de 

la ciutat, també. A començaments dels anys 80, van 

ser Joan Josep Biscarri i Amador Galí els representants 

blau i blanc de la competició, que a poc a poc va anar 

guanyant força com a element identificador i motiva-

dor de la festa major. Anys després, Miguel Locubiche 

i David Galí assumeixen el repte de representar les 

colles en aquesta competició. 

Diumenge (19 h), després d'un seguici festiu des 

de la plaça de la Corona (18 h), el Palau d'Esports 

tornarà a viure l'emoció i l'ambient de les grans dis-

putes –aquest cop, no esportiva–. Partidaris de Galí 

i Locubiche tornaran a fer vibrar el Palau durant el 

total de 15 minuts en què transcorre la prova –di-

vidits en 5 minuts per fer cairons, rajoles i maons–, 

que l'any passat donava la victòria al rajoler blanc 

després de desfer un empat en un final d'infart. 

D'altra banda, al matí (11 h), al parc Torras Villà, els 

més petits de la casa podran fer les seves proves par-

ticulars amb fang i aigua en una sessió animada per 

l'speaker, animador i xouman Pep Callau, acompa-

nyat pels Pepsicolen –Lluís Alba i Raúl Cáceres–, que 

fan més complets i divertits els seus espectacles mu-

sicals. Tot plegat serà una gimcana pensada perquè 

els més menuts aprenguin també l'ofici de rajoler. ❉

ARXIU
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

DIUMENGE A LA MITJANIT, ES CONEIXERÀ LA COLLA GUANYADORA DEL 2022

Veredicte blanc o blau
L'últim diumenge, al punt de 

la mitjanit i després de nou 

dies de gresca intensa, més 

molts altres dies de prepa-

ració per part de les colles i la 

comissió de festa major, arriba el moment 

culminant. Amb una plaça de la Porxada 

plena a vessar, l'omnipresent speaker Pep 

Callau sortirà al balcó de l'Ajuntament a 

proclamar el nom de la colla guanyadora. 

Ho farà tenint en compte la consideració 

del jurat, que haurà valorat no només la 

puntuació aconseguida en proves icòni-

ques com el concurs de rajolers, la passa-

da i el llançament de rajoles, l'estirada de 

corda, el correvent o la matinal de futbo-

lí, dòmino i escacs, sinó també l'esforç, la 

participació i la capacitat d'animació de les 

colles. Aquest és el moment, per tant, que 

la plaça conté la respiració: "... I la guanya-

dora de la Festa Major de Blancs i Blaus 

de 2022 és la colla dels…". I així, amb l'es-

clat d'eufòria dels guanyadors i al ritme de 

La Guimbada, uns i altres inicien la festa de 

cloenda de la festa major: petons, abraça-

des, intercanvi de mocadors i l'última ba-

llaruca, en aquest cas amb dj Pipo.

D'altra banda, l'últim vespre de festa 

major també té uns quants clàssics al pro-

grama. Des de la traca dels 1.000 metres, 

que omple de pólvora la Carretera entre la 

plaça de la Muntanya i la plaça de la Corona 

(21.30 h), fins al castell de focs artificials 

(22 h), enguany a càrrec, com en edicions 

anteriors, de Pirotecnia del Mediterráneo, 

guanyadora del 30è concurs de focs artifi-

cials de Tarragona. Com sempre, el llança-

ment es farà des del parc Firal, tot i que es 

podrà veure des de pràcticament tots els 

punts de la ciutat i dels pobles veïns. ❉

ARXIU
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Del 20 al 28 d'agost
Espectacle
d'aigua

Espectacle
de foc

Acte de foc
participatiu

Espectacle de 
competició

Espectacle 
infantil

    DISSABTE 20

10.30 h | Nau Dents de Serra. 
Roca Umbert
Batalla galàctica

Edat mínima de 16 anys. 
Preinscripció a blancs@gmail.com

11 h | Carrer Anselm Clavé
La minicorda

Competició amb la corda blava. 
Entre 7 i 12 anys. Cal portar guants
i calçat esportiu 

11 h | Pl. Maluquer i Salvador
Taller de castells

Converteix-te en casteller: puja, 
fes l'aleta, fes pinya amb els Xics

12 h | Parc Torras Villà

ElectroPark 5è aniversari

12 h | Pl. Perpinyà

Xops! Refresca't amb la

Granota de Can Bassa i el Basser
Cal dur roba que es pugui mullar. 
Recorregut previ: pl. Corona,
c. Anselm Clavé, pl. Perpinyà

12 h | Virtual

Expedient Blaus: Oh Granollers 
Tour turístic virtual
blausdegranollers.cat/OhGranollers

16.30 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Family Fest 2.2

17 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera

De 12 a 17 anys.
Cal portar banyador

18 h | Pl. Maluquer i Salvador
Es busca aigüer/aigüera.

Per a majors de 18 anys
Cal portar banyador

18 h | Parc Torras Villà

ElectroPark 5è aniversari

18 h | Plaça Catalunya
Pretty Guapes 

20 h | Pl. de Perpinyà
Presentació de les vacances 

blaves 2022 Enlloc com a casa: 
aquest any visit Blaus!

21 h | Pl. de l'Església
Blauceltes Fest 2.2 

Concert amb Lád Cúig, Rage to 
Antonio Machine i dj Trabubu

21.30 h | Pl. de la Porxada
Concert amb la República 

Rumbera, CapiNàs i pd Tes

23 h | Pl. de l'Església
15 anys de Farra Blava 

Recorregut: pl. Can Trullàs, 
pl. Caserna, c. Travesseres, pl. 
Maluquer, c. Marià Maspons, 
pl. Barangé, c. Anselm Clavé, c. 
Marià Maspons, c. Anselm Clavé i 
pl. Corona –acte fi nal–.  

    DIUMENGE 21

10 h | Plaça de la Porxada
Gegantons Travel Club

Prova als gegantons i participa 
als jocs infantils

10 h | Parc Torras Villà
Bitlles catalanes

Joc tradicional per a tothom

10 h | Pl. de la Corona
Pedalada solidària

Inscripcions: 10 h. Sortida: 10.30 h.
Edat recomanada: a partir de 
8 anys. Casc obligatori per als 
menors de 16 anys. Aportació 
voluntària per comprar producte 
fresc i ecològic per al menjador 
social d'El Xiprer

13 h | Pl. Barangé
Holi(day) Party

Es recomana portar roba vella i 
ulleres de protecció. Venda de 
pigments tot el matí a la Porxada, 
a la plaça Barangé i al carrer 
Anselm Clavé. Preu: 0.50 €

18 h | Pl. de la Corona
Cerimònia d’inici de festes.

Cercavila i lluïment dels
grups festius de les colles i,
en acabar, repte dels Blaus,
guanyadors de la festa major

2019, als Blancs

19 h | Pl. Folch i Torres
FIMAC Guitarreta

Concert amb Clàudia Allmang i 
Joana Voisin amb Armando Erenas

24 h | Pl. de la Porxada
Festa d’inici amb Blancs i Blaus

Bingo musical amb dj Jarana

Tiquets limitats

    DILLUNS 22

8 h | Pl. de l'Església
Matinades blaves

Toc de matinades per despertar i 
animar el centre de la ciutat. 
Recorregut: pl. Eslgésia, pl. Porxada, 
pl. Oli, c. Sant Roc, c. Anselm Clavé, 
pl. Corona, c. Príncep de Viana, c. 
Barcelona, pl. Porxada i pl. Església

11.30 h | Pl. Maluquer
Balambambu amb la cia. Pentina 
el Gat

18 h | Pl. de l'Església
Sortim de l'ou. Vine a veure com 
neixen les Espurnes

18 h | Pl. de Folch i Torres
4t Blaus Sound Sustem Festival. 

Rise up souns system

18 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Entrega de tiquets Terror a la Nau

Tiquets numerats i limitats per a la 
sessió de nit. Màxim 2 per persona 

18.30 h | Pl. Maluquer i Salvador
Aprèn a jugar a 'Looping'

Amb el Club de Rol Menrood

18.30 h | Parc Torras Villà
Expedició a la lluna 

Es busca un grup d'infants per 
participar a l'expedició

19 h | Pl. de l'Església
Revolta Nimfa. Vine i juga al joc 
de taula gegant

19.30 h | Parc Torras Villà
Xaifest. Vine a participar de la jam 
session més popular de la ciutat. 

Amb tapes i begudes de productes 
de proximitat

20 h | Pl. Folch i Torres
4t Blaus Sound System Festival.

Nou Art Records ft Dimas
Botifarrada a 5 euros

20.15 h | La Troca. Roca Umbert
Assaig especial. Acostat als castells

Els Xics preparen l'actuació de 
diumenge

20.30 h | Pl. Pau Casals
La botifarra al forat

Sopar amb La Vella
Tiquests a 5 euros a partir 
de les 19.30 h a la mateixa plaça

21 h | Pl. de Perpinyà
Revolta Nimfa. Sopar vegà i
sense gluten
Tiquets a 7 euros, a la venda a 
partir de les 19 h a la plaça

21 h | Pl. de l'Església
Escalabirres. Feu un trio i 
demostreu que teniu tant enginy 
com equilibri
A partir de 18 anys. Inscripcions
a les 19 h al lloc de l'acte

21 h | Pl. Can Trullàs
35 anys cremant la Guita 

Celebrem l'aniversari de la Guita 
amb la Guspira, la Granota de Can 
Bassa, el Farras i la Gralla de Foc

21 h | Pl. de la Porxada
Concerts de grups amateurs

amb Amnesia i Periferia

21.30 h | Pl. de Can Trullàs
Carretillada del 25è aniversari 

de la colla infantil

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Terror a la Nau. Un viatge terrorífi c 
pels 25 anys de Paranoia
Només s'hi podrà accedir amb
els tiquets adquirits a les 18 h

22 h | Pl. Pau Casals
Esp@cial QUINA Blanca 

Les sintonies més conegudes
de tots els temps

22 h | Pl. de Folch i Torres
4t Blaus Sound System Festival. 

Cookah P ft Raggattack

23 h | Pl. de Perpinyà
Revolta Nimfa. Concert amb 
Les que Faltaband i dj Txell

24 h | Ajuntament
Cremada de l'Ajuntament

00.30 h | Plaça de la Porxada
Concert amb EMLAN i

Lo Puto Cat Remixes

00.30 h | Pl. de les Olles
Festaka amb dj Container i 

Chombos

   DIMARTS 23

8 h | Pl. de l'Església
Matinades blaves

Toc de matinades per despertar i 
animar el centre
Recorregut: pl. Església, Porxada, 
pl. Oli, c. Sant Roc, Anselm Clavé, 
pl. Corona, c. Príncep de Viana, 
c. Barcelona i pl. Porxada i Església

10 h | Pl. Maluquer i Salvador
Vine a fer la Mitja!

10.30 h | Parc del Congost
Estesa de jocs i poblat de cabanes

Participa a la instal·lació de jocs 
creatius Petits Somnis de la cia. El 
Pájaro jocs, i construeix el poblat 
amb la cia. l'Obrador

18 h | c. de Santa Anna
Cursa de cambrers

Majors de 16 anys. Inscripcions a 
partir de les 17 h

18 h | Pl. Folch i Torres
Afterwork 360

Vine al tardeo de Blaus i passa una 
bona estona amb música i humor

18 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Entrega de tiquets Terror a la Nau

Tiquets numerats i limitats per a la 
sessió de nit. Màxim 2 per persona

18 h | Pl. de la Corona

Cercavila infantil de festa major

Recorregut: pl. Corona, c. Anselm 
Clavé, Sant Roc, pl. Porxada

18.30 h | Pl. de la Porxada
Lluïment dels elements

festius de la cercavila infantil

20 h | Pl. Perpinyà
Sopar als Porks. Les millors 
burgers a ritme de rockabilly

20.15 h | La Troca. Roca Umbert
Assaig especial dels Xics 

20.45 h | Pl. de la Caserna
Prèvia de Torets Embolats. Sortida 
dels torets més petits de la colla
Rec.: pl. Caserna i c. Travesseres

21 h | Pl. de la Porxada
Pique de Gralles amb Capritx

de Gralla, guanyadors de 2019

21.30 h | Pl. Pau Casals
Combat de glosa

Inscripcions a partir de les 18 h

21.30 h | Pl. de la Caserna
Sortida de Torets Embolats 

Recorregut: pl. Caserna i 
c. Travesseres

22 h | Pl. de l'Església
Blauchitour. Gimcana nocturna

Inscripcions: de 18 a 20.30 h
a la barra de la plaça

22 h | Sala Nau B1. Roca Umbert
Terror a la Nau. Un viatge terrorífi c 
pels 25 anys de Paranoia
Només s'hi podrà accedir amb
els tiquets adquirits a les 18 h

22 h | Pl. de la Porxada
Pique de Gralles 2022

22.30 h | Pl. de Maluquer i Salvador
Oju, que ve la PRIMO! Presentació 
de la Pringada Mòbil, la nova eina 
de la Pulissia Blava 

22.30 h | Pl. Perpinyà
Rock als Porks amb Residuos 

Permanentes, Ragtags i 

Chissourray. Tribut a la Polla Records 

EL PROGRAMA DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS | 2022

ElectroPark 

 amb la cia. Pentina 
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23 h | Parc Torras Villà

Fotia kai astéria. Acompanya les 

Dames de Foc en aquest espectacle 

per a les estrelles

23.30 h | Pl. del Peix

Signe Zuteko. Vine a conéixer el 

nou signe del zodíac

23.45 h | Pl. de la Porxada

Concert del Pique de Gralles
amb Julivert

23.59 h | Pl. del Peix

Festa del canvi de signe, de Lleó 
a Zuteko

24 h | Pl. de l'Església

Concert amb Mabel Flores i pd 
Rural Boys

    DIMECRES 24

10 h | Pl. de la Corona

El petit univers Blanc
Per a infants de 0 a 6 anys

16 h | Pl. del Peix

Guanya't el guant! Vine a conèixer 

la Corda Blava. Jam session

17 h | Pl. Maluquer i Salvador

Referescada popular. Equipa't amb 

estris d'aigua i vine a refrescar-te

18 h | Itinerant

Visit Blaus: l'experiència de ser de 
Granollers. Free tour

Inscripció a www.blausdegranollers.

cat/freetour

18 h | Carrer Anselm Clavé

Campionat de puzles. Blancs vs 

Blaus

18 h | Pl. Folch i Torres

SauresFest. Concert d'animació 

infantil amb Jaume Barri i festa de 

l'escuma

18.30 h | Pl. Barangé

Joc de clans. You'll never play alone

18.30 h | Carrer Anselm Clavé

Correvent infantil
A les 18 h, sorteig de la col·locació 

de cada colla. Fins als 12 anys

18.30 h | Pl. de la Porxada

Ball de Donzelles

19 h | Pl. de la Porxada

Música i danses mediterrànies 
amb Passaltpas

19 h | Carrer Anselm Clavé

Correvent per a adults
A partir de 12 anys

19.30 h | Cantonada Fonda Europa

Va de rams. Acompanya 

les gegantes a rebre els rams

Recorregut: c. Sant Roc, pl. Oli, c. 

Santa Elisabet, pl. Sant Francesc, c. 

Travesseres, pl. Caserna, c. Santa 

Anna, c. Sant Roc i pl. Porxada

20 h | Parc Torras Villà

Fossos Room
Festival amb actuacions i sessió 

Boiler Room

20.30 h | Pati del Museu

FIMAC Deluxe Golden Jezz Edition. 
Amb Laura Urteaga i Benjamin 

Aedo. En acabar, RITAS

21 h | Plaça de la Porxada

Arribada dels gegants de la ciutat

21 h | Plaça de l'Església

Ball amb Swing Tenes Band

21.30 h | Plaça de la Porxada

Correfoc del 25è aniversari de la 
colla infantil
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, Nou, Portalet 

22 h | Plaça de Perpinyà

Balles a plaça amb La Cobleta de 
la Copeta

22.30 h | Plaça de la Porxada

El retorn de la Cuca

23 h | Plaça de l'Església

La Vinilada ha tornat! Música dels 

60, 70, 80 i 90 per a nostàlgics 

23 h | Casino

Salsa de Festa Major
Preu: 8 euros

23.30 h | C. Anselm Clavé

Carretillada dels 30 anys de la 
colla jove. Amb els caps de colla

23.30 h | Plaça de la Porxada

Disco Inferno amb P&P Sound

    DIJOUS 25

10.30 h | Parc del Congost

El Minigolf de Mumusic Circus
Entrada en grups fi ns a les 13 h

16.30 h | Pl. Maluquer i Salvador

Vine a la Nebulosa Blanca
Cal portar xancletes, banyador i 

ulleres de piscina

17 h | Parc Torras Villà

Mommy's Drunch & Kids
Espai per a pares i mares amb infants 

de 0 a 9 anys. Amb contacontes. 

Porteu got i roba de recanvi

18 h | Plaça Folch i Torres

El tardet. Prèvia del pregó entre 

copes, rumbeta de Tomayaka

19 h | Plaça de la Porxada

Cerimònia del Pregó. Tronada i 
cercavila dels elements festius
Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Castella, pl. Corona, c. Anselm 

Clavé, c. Sant Roc i Porxada

20 h | Plaça de la Porxada

Entrada a la plaça de la cercavila i 
pilar caminat dels Xics, i balls del 
Colom, dels Capgrossos, ball de 
Giravoltes dels gegants i del Drac

21 h | Plaça de la Porxada

Pregó de Festa Major a càrrec dels 
Blaus. Encesa de la traca i cant de 
La Guimbada

21.30 h | Plaça de Perpinyà

Sopar estrellat. 10 anys de 

la Comitiva del Ganxet

Tiquets de 10 euros a Villà Viatges

21.30 h | Plaça de la Porxada

Correfoc del 30è aniversari de la 
colla jove
De 14 a 18 anys. Roba de cotó

Recorregut: Porxada, c. Sant Roc. 

Anselm Clavé, Nou, Portalet i Porxada

21.30 h | Plaça del Peix

Festival Fantastik Blancs.
Nit de cinema fantàstic, música

i sorpreses

21.30 h | Parc Torras Villà

La Diferent Orquestra amb 
l'Always Drinking Marching Band

22 h | Corredor de Sant Cristòfol

Masterclass d'astrologia amb 
Sandro Ray
Aforament limitat

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac Petit de Granollers

22 h | Casino

Festa country. Amb Marta Rubio i 

Edu Roldós

Preu de 6 euros

23 h | Plaça de la Caserna

Sortida de Toros Embolats
Recorregut: pl. Caserna, 

c. Travesseres, Santa Elisabet, 

Constància i pl. Caserna

23.59 h | Carrer Anselm Clavé

Rècord NoÉSS? Si això fos veritat, 

seria el Rècord Quinéss

24 h | Plaça de la Porxada

Versots

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Jazzwoman, Lildami 
i dj Enka

    DIVENDRES 26

8 h | Plaça de la Corona

Matinades de festa major 
Recorregut: pl. Corona, c. Anselm 

Clavé, pl. Catalunya, Pau Casals, c. 

Marià Maspons, Anselm Clavé, pl.

Maluquer, Perpinyà, c. Comptes 

de Bell-lloc, Corró, Santa Elisabet, 

pl. de l'Oli, pl. de les Olles. c. Santa 

Anna, ptge. Sant Bartomeu, pl. 

Folch i Torres, Església i Porxada

9 h | Plaça de la Porxada

Matinades de foc. Despertem 

Granollers amb els espetecs de les 

carretilles i el so dels tabals

Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Príncep de Viana, pl. Corona, c. 

Anselm Clavé, pl. Maluquer, c. Espí 

i Grau, Travesseres, pl. Caserna, 

ptge. Sant Bartomeu, pl. Folch i 

Torres i Església

10.30 h | Plaça Perpinyà

Càmping Farretes. Activitats lúdiques

11 h | Plaça de la Corona

Matinal de competicions: futbolí, 
dòmino i escacs

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia a càrrec de la 
Pirotècnia del Mediterràneo

14 h | Parc Torras Villà

Arrossada popular
Preu de 5 euros

16 h | Plaça de la Porxada

Carreaigua infantil

16.30 h | Plaça Folch i Torres

Gegantons club. Berena, juga i 

prova els gegantons de la ciutat

16 h | Plaça Maluquer i Salvador

La Guita Xica Travel. Gimcana i

festa de l'escuma

17 h | Plaça de l'Església

Assaig a la fresca de Xics

17 h | Plaça Maluquer i Salvador

Sortides del Tren Blau de Ponent

18 h | Plaça de les Olles

24è Concurs de Cuina de Peix 
Blau i Bacallà amb Tonàlics
Inscripcions a l'Instagram 

@peixblauibacalla i el mateix dia

17 h | Plaça de la Porxada

Ballada de Festa Major amb 
la cobla Ciutat de Granollers

17 h | Plaça Folch i Torres

Acompanya'ns a l'estirada. 

Cercavila d'animació

19 h | Carrer Anselm Clavé

Estirada de corda infantil 
Fins a 13 anys. Guants i calçat tancat

19.30 h | Carrer Anselm Clavé

Estirada de corda
A partir de 13 anys. Guants i calçat 

tancat per evitar accidents

20 h | Teatre Auditori de Granollers

'Bona gent', de Quim Masferrer
Entrades a escenagran.cat

20 h | Pl. dels Recanvis. Roca Umbert

Espectacle de dansa
Famílies amb infants a partir de 6 anys

20 h | Parc Torras Villà

Espectacle 'A la fresca' de la cia. 
Confetti

20.30 h | Plaça de la Porxada

Sortida de la Gralla de Foc dels 
Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Plaça de la Porxada

Correfoc de la colla gran de Diables 
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, pl. Corona, c. Príncep 

de Viana, Barcelona i Porxada

21 h | Plaça dels Recanvis

3a PinkDisco infantil blava

22 h | Plaça de la Corona

Furor de Blaves. Concurs musical

Inscripció a l'Instagram @lesblaves

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac de Granollers

22.45 h | Plaça de la Porxada

Correaigua

23 h | Casino

Ball del fanalet amb Marian
Preu de 8 euros

23.30 h | Plaça de la Porxada

Timbalada dels Diables

00 h | Plaça de la Porxada

Blaus presenta… La meva gran 
nit! Amb dj Magestik, Surda i 
Nostromo

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Fundación Toni 
Manero i dj Miki Puig

   DISSABTE 27

10 h | Parc del Congost

Correllets. correllets.cat

10 h | Parc Torras Villà

Jocs de rol

10.30 h | Parc de Ponent

Circuit d'aventura, tirolina, 
rocòdrom i caiac

11 h | Plaça Maluquer i Salvador

August fest. 20 anys de la Guspira
Preu del dinar de 7 euros

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia

12.15 h | Plaça de la porxada

La Convidada. Rebuda als gegants 
vells de Santa Coloma de Gramenet
Recorregut: Porxada, c. St Roc, Sta 

Elisabet, pl. Sant Francesc i retorn

13 h | Parc Torras Villà

Llançament de rajoles

14 h | Parc Torras Villà

Botifarrada blanca
Preu de 5 euros

17 h | Plaça de la Corona

Trobada de ball de bastons
Recorregut: c. Anselm Clavé, Sant 

Roc i Porxada

17 h | Plaça Maluquer i Salvador

Sortides del Tren Blau de Ponent

17.30 h | Plaça de la Porxada

La Convidada. Cercavila de gegants
Recorregut: Porxada, c. Barcelona, 

Príncep de Viana, pl. Corona, c. 

Anselm Clavé, Sant Roc i Porxada

17.30 h | Plaça Pau Casals

Ballada de sardanes amb La Cobla 
Orquestra Montgrins

18 h | Plaça Folch i Torres

Vine a berenar amb Amarruk. Te, 

pastes i dolços típics del Marroc

18 h | Plaça de la Porxada

Exhibició de ball de bastons

18.30 h | Carrer Anselm Clavé

Passada de rajoles infantil

19 h | Plaça de la Porxada

La Convidada. Mostra de balls 

19.30 h | Carrer Anselm Clavé

Passada de rajoles

20 h | Plaça Pau Casals

Pícnic Menut

20 h | Plaça Perpinyà

Rodafoc. Lluïment de foc infantil

20 h | Parc Torras Villà

Concert. Cobla Montgrins

20.30 h | Plaça de la Porxada

Sortida de la Gralla de Foc dels 
Blaus i la Guspira dels Blancs

21 h | Teatre Auditori de Granollers

Abbey Road. Tribut als Beatles

21 h | Plaça de la Porxada

Correfoc de la colla gran de Diables
Recorregut: Porxada, c. Sant Roc, 

Anselm Clavé, pl. Corona, c. Príncep 

de Viana, c. Barcelona i Porxada

21 h | Plaça de Can Comas

Plantada de telescopis

22 h | Plaça Pau Casals

Nit golfa infantil amb Ambauka

22 h | Plaça de la Porxada

Ball del Drac de Granollers

22 h | Plaça de l'Església

Univers Ot - El teu guateque

22.45 h | Plaça de la Porxada

Correaigua  

23 h | Parc Torras Villà

Ball amb l'Orquestra Montgrins

23 h | Casino

Festa dels 80-90. Preu de 5 euros

23.30 h | Plaça de la Porxada

Timbalada dels Diables

24 h | Plaça de la Porxada

Concert amb Figa fl awas i
dj Trapella amb dj Badabronx

24 h | Plaça Maluquer i Salvador

Festa dels 1.000 litres

01 h | Avinguda del Parc

Concert amb Sixtus i Loca Histèria

    DIUMENGE 28

10 h | Plaça de la Corona

Retrobada de puntaires 

11 h | Parc Torras Villà

Pep Callau i Pepsicolen

12h | Parròquia de Sant Esteve

Missa major de Festa Major

12 h | Plaça de la Porxada

Tronada de migdia

12.15 h | Plaça de la Porxada

Diada castellera

14.30 h | Pl. del Tiny a Roca Umbert

Dinar de Xics per recuperar forces

16 h | Pl. del Tiny a Roca Umbert

Concert i festa amb la Portàtil FM

17.30 h | Plaça de la Porxada

Ball de Donzelles

18 h | Pl. de la Corona

Seguici dels rajolers

19 h | Palau d'Esports

Concurs de Rajolers

19 h | Casino

Ball amb David Swing
Preu de 8 euros

194.30 h | Parc Torras Villà

Havaneres amb el grup Barcarola

21.30 h | Carrer Anselm Clavé

La traca dels 1.000 metres

22.30 h | Parc Firal

Focs artifi cials

24 h | Plaça de la Porxada

Veredicte de la colla guanyadora i 
intercanvi de mocadors amb dj Pipo

Del 20 al 28 d'agost EL PROGRAMA DE LA FESTA | 2022

Correfoc de la colla gran de Diables
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PARETS DEL VALLÈS

Av. Catalunya, 118

urban@century21.es

www.century21.es/agencias/urban/

T. 93 360 67 27

OBERTS TOT L’AGOST
Horari de 9 a 13 h i de 16 a 20 h
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Serveis ALGUNS ACTES DISPOSARAN DE SERVEIS D'ATENCIÓ ESPECIAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA O DIFICULTATS D'AUDICIÓ

Els actes del repte, el pregó i el ve-

redicte disposaran, novament, de 

traducció simultània en la llengua 

de signes catalana. Enguany, s'hi 

han afegit la la cerimònia d'inici, i 

els versots de Diables. 

D'altra banda, les persones amb 

mobilitat reduïda trobaran cadi-

res reservades, fàcilment distin-

gibles perquè estaran pintades de 

color blanc i blau. Estaran situa-

des al parc Torras Villà. També es 

poden reservar cadires per als ac-

tes de carrer indicats al programa 

–l'ElectroPark, l'Expedició a la llu-

na, el pique de gralles, l'Oju, que ve 

la PRIMO!, el Guanya el guant!, la 

Different Orquestra amb l'Always 

Drinking Marching Band, el con-

curs de cuina de peix blau i baca-

llà, la ballada amb la cobla Ciutat 

de Granollers i el Furor de Blaves– 

trucant al telèfon 638 062 640, del 

25 al 28 d'agost.

També hi ha lavabos adaptats a 

les places de Maluquer i Salvador, 

Barangé, Folch i Torres, de l'Esglé-

sia i al parc Torras Villà, que també 

serà l'espai central del serveis de 

gastronomia i beguda, així com in-

clourà un punt de retorn dels gots 

–també a la Porxada i a les places 

de l'Església i Barangé–. 

Des de fa uns anys, l'estand del 

Punt G és un espai fix de les fes-

tes granollerines. En aquesta oca-

ció, es podrà trobar a la plaça de 

la Porxada, de dissabte 20 a di-

mecres, i a la plaça Barangé, del 

dijous al dissabte final de festa 

major. Amb el lema Per una festa 

segura, agradable i igualitària, el 

Punt G atén persones que vulguin 

denunciar alguna violència mas-

clista o LGTBI-fòbica en el con-

text de la festa. Actua com a es-

pai segur en cas d'algun conflicte 

d'aquesta tipologia. A més, també 

s'hi pot demanar informació so-

bre sexe i sobre drogues.

Les persones que ho necessitin 

es podran adreçar tant al punt G 

físic com al telèfon 683 641 983. 

Traducció en llengua de signes

Punt G per consultar sobre 

sexe i denunciar violències

HORARI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
■  Tenint en compte la durada de la festa major i el volum de gent que fa cap a 

Granollers, mantenir la ciutat neta i endreçada és tot un repte. Per aquest 

motiu, durant la setmana de la festa s'intensifica la neteja viària al centre i la 

recollida d'escombraries canviarà d'horari per fer-la compatible amb l'activitat 

festiva. Així, entre el dissabte 20 i el dissabte 27 d'agost aquest servei de neteja 

es farà al matí. Els dies festius –21, 26 i 28 d'agost– no hi haurà servei. A l'illa 

de vianants les plataformes de recollida selectiva estaran a disposició dels 

ciutadans als punts habituals, de 10 a 13 h, excepte els citats festius, en què no

hi haurà cap servei de recollida en aquesta zona.

Durant la festa major, el servei de recollida de cartró comercial a l'illa de 

vianants es farà als migdies, de manera que es podrà treure el cartró a la porta 

entre les 13 i 14 h.

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expres-

sament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la 

realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública 

o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat 

d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si 

necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 

93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
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ELS ESPAIS 
DE LA FESTA, QUE 

TORNA AL CENTRE

AJUNTAMENT

LAVABOS PÚBLICS I 
ATENCIÓ SANITÀRIA

■  A banda dels lavabos adaptats, 

també hi haurà vàters públics a les 

places Maluquer, Folch i Torres, de 

l'Església, Barangé, el carrer Portalet i 

el parc Torras Villà. També hi haurà un 

punt d'atenció sanitària a l'avinguda 

del Parc les nits del 25 al 27 d'agost 

i durant l'arrossada del divendres. 

També hi haurà una ambulància

a actes que comportin risc.
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