REVISTA DE LA FESTA MAJOR DE GRANOLLERS 2019

NÚMERO 23

FESTA MAJOR
DE BLANCS I BLAUS
GRANOLLERS 2019
DEL 24 D’AGOST A L’1 DE SETEMBRE
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FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

BLANCS I BLAUS
Competim, és el que ens agrada!
Som amics i rivals
Juguem amb esforç i respecte
Compartim els colors
Estimem la festa!

EL GOT DE LA FESTA MAJOR
EL MOCADOR: BLANC O BLAU?
Compra’l a la botiga de Festa Major
Posa-te’l després del repte
Llueix-lo sempre
Sua’l, balla-hi, lluita per ell... Viu-lo!
Intercanvia’l amb algú de l’altra colla després
del veredicte.

Aquest any la festa estrena got. El nou disseny posa en
valor la unió de la gent entorn la festa, que és vol més
segura, agradable i igualitària, s’evidencia amb l’etiqueta
#NoesExcusa.
El got es podrà retornar a la caseta que hi haurà a la plaça
de Barangé. L’horari de retorn és el següent:
• Del 24 al 28 d’agost, de
20 h a 3 h
Dijous, 29 de 20 h a 5 h

Divendres 30, de 14 a 5 h
Dissabte 31 de 20 h a 5 h
Diumenge 1, de 20 h a 4 h

SI EL PERDS, EL TROBEM!
Demana a la Botiga de Festa Major
i a l’Oficina de Turisme
la polsera identificativa que ens
ajudarà a trobar el teu infant,
si es perd.

POSA’T LA FESTA AL MÒBIL!
APP GRANOLLERS
Apple Store
Google Play

Edita: Comissió de la Festa
Major de Granollers
Redacció: Montse Garriga
Maquetació: Paco Castilla

@BlancsiBlaus

@Blancsiblaus
@BlancsiBlaus
www.blancsiblaus.cat
Fotografies: Toni Torrillas
Impressió: Grinver
Tiratge: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: B-38518-2003

AJUDEU-NOS A MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ
Si no heu rebut aquesta publicació a casa o l’heu rebut en mal
estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 83 o enviant un
missatge a cultura@granollers.cat

LA BOTIGA
El punt de venda oficial de productes de la Festa Major
és la Botiga, que està ubicada a la Casa de Cultura Sant
Francesc (c. Espí i Grau, 3), on hi podeu trobar tot el marxandatge de Blancs i Blaus i de les entitats culturals i festives de la ciutat: Diables, Drac, Xics, Gegants, Agrupació
Excursionista... Trobareu les samarretes de les colles, els
mocadors dels Blancs i dels Blaus, bosses... i podreu comprar en metàl·lic o amb targeta de crèdit.
HORARI:

Del 23 al 31 d’agost d’11 a 14 h i de 17.30 h a 21.30 h
El diumenge 1 de setembre d’11 a 14 h
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VISCA ELS BLANCS! VISCA ELS BLAUS!

Aquesta fotografia feta durant la presentació de la Festa
Major de Blancs i Blaus 2019 a Roca Umbert, el 22 de julioldona l’inici oficial a la festa, un mes abans que es translladi
als carrers i places.
La Festa Major de Blancs i Blaus 2019 se celebra del 24
d’agost a l’1 de setembre amb més de 200 actes. Les colles
de Blancs i Blaus ho tenen tot preparat, porten treballant

tot l’any per sorprendre, reptar, jugar i fer moure a tothom
amb les seves activitats, actes i mogudes. Grans i petits,
tothom hi és convidat. La participació és oberta.
La festa d’enguany presenta algunes novetats: per primera
vegada la festa major tindrà got propi i, a partir d’aquest
any el jurat estarà format íntegrament per ciutadania, sense
presència de la regidora de cultura ni de l’alcalde.

PEP CALLAU, 25 ANYS AMB
BLANCS I BLAUS
La veu de la Festa Major de Blancs i Blaus, des de fa 25 anys
té un nom: Pep Callau. Animador infantil, pallasso, personatge de mil cares, però de dos colors, a Granollers, el blanc
i el blau.
En Callau va trepitjar la festa per primera vegada l’any 1994
i de seguida es va quedar impregnat de la seva força, de
la seva gent i de les seves colles. Ara, 25 anys després es
confessa: «estic permanentment enamorat de Granollers.
Les dues colles em mereixen el meu respecte. En aquests
25 anys he crescut professionalment i la meva vida passa al
voltant de Granollers!»
En Pep Callau també es permet reflexionar sobre el futur
de l’speaker de la Festa Major de Blancs i Blaus i diu que
«m’agradaria ser el formador de les futures veus masculines i femenines de la festa...»
El seu somriure, les seves ulleres de sol al cap i la seva manera de narrar la festa el fan únic. És se’ns dubte la veu
de la festa que tothom espera sentir quan l’estiu s’acaba i
s’acosta anar a currar. Per molts anys, Callau!
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Un any més, el fe
stival
d’aigua més espe
rat de tota la
província, torna
per 33è any
consecutiu. Recor
dem que
el Correaigua, un
dels actes
més emblemàtic
s de tota la
Festa Major, està
organitzat
per la Colla dels
Blancs de
Granollers.

T’agradaria ruix
ar?
Participa a Es bu
sca aigüer!

COFRE�BLANC�
&�RACONS�ME
NUTS
Un mister
i per descobrir dins
de cada
bagul, més d’un ra
có que t’espera ca
da
dia en diferents pu
nts de la ciutat perq
uè
hi entris de maner
a lliure i espontània.
Juga, experimenta
i gaudeix!
Vindràs a conèixe
r els racons
més menuts de gr
anollers?

- tatuatges de he
nna - vestits tradiciona
ls - jocs per infants
i… un sopar delic
iós
(amb opció vege
tariana!) que
et faran descobri
r el món
d’Amarruk.

Pretty
Guapa
Dissabte 24

ZUTEKO

Viatja al
Marroc!

dimecres 28
Corredor de Santa Espe
rança

Zuteko needs you!
Vine i descobreix com
es grava un CD.
Omplim el corredor de
santa
Esperança!!

PORTAFOC

BATEGA A LA
FACTORIA

Aigua, aig
ua!

t

untzz untzz un
tzz…
És el so del ritm
e
del Trance, qu
e se’t
posa al cos i no
pots
deixar de mou
re’t. El
Batek de la Fa
ctoria
no et deixarà
indiferent.

NIT GOLFA
INFANTIL

Famílies, esteu
típic fast food pe fartes del
jor? Veniu a provr Festa Maar
burger de prox la nostra
Fem la festa sost imitat.
en
ta el teu got, cobe ible: porrt
En acabat concers i plat.
t de
XIULA!
CARR
ER SANT JA
DIVENDRES UME
30

BOTIFARRES

Foc, innovació, i Dam
Aquest any deixa’t so es.
rprendre
per un nou espectac
le qu
et durà a descobrir di e
ve
racons del Parc Torr rsos
as Villà.
Encara no tens el teu
tiq
gratuït? Aconsegueix uet
-lo a la
botiga de Festa Majo
r!!

FI
Fang, obstacles,
escuma per tot aigua i
ar
amb l’experiènc reu, però
ia de 9 anys
consecutius de
cursa,

el Correllets
és diversió asse
gura
Inscripcions a da.
www.correllets
.cat

Fica-li, posa-li al
fo
Gaudeix del gu rat!
de les més saborost
se
botifarres de s

La Vella.

Plaça dels Porcs,
21:30h,
i després mou l’esq
ue
transporta’t als 80let i
.

ESQUILATS
Els mestres de
ls esquellots
tornen per fer vi
brar la ciutat.

XAIOUT

Expressa el ta
lent
musical, el teuteu
do poètic
o les teves habi
lit
artístiques dillunsats
Parc Torres Villàal
.

FENT
RAMAT

Gimcana pe a les
famílies més carny
de Granollers, di eres
a la plaça Perpinjous
yà.

Ice

Prepara’t�p
e
la�nit�blan r�
ca
Pl. Perpinyà

a partir de les
21 h del divendre
s 30. Beguda, sopar, DJ i
el millor
ambient de Grano
llers per
iniciar una nit in
oblidable.

NIT�EN�BLAN
C
A�LA�FACTO
R
IA
Vine a fer
l’animal a la
Porxada

Dimarts

Pl. Pau Casal

s
20:00h
taller de glos
a
21:30h
combat de gl

osa

24:00h
Carles Belda
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Revolta Nimfa
Dilluns 26

La revolta nimfa
se
trobar diferents rà una jornada feminista on po
també pot ser llu activitats que visibilitzen que la drem
ita
fe
Vine a gaudir d’uni que la lluita també pot ser divesta
rsió.
espai reivindicatiu
i de sororitat.
18:00: Inici de
Activitats participl’acte
atives
19:00: Col·loqu
la dona al món de i
la festa
21:00: Sopar ve
gà
23:30: Concert
Balkan Paradise
i en acabat, Sara deOrchestra
PD Pausa

Dimart
Icestorm Metalm s�27
ania(Tribut a Metal
lica)

FIMAC

5

Carrer de tap
es

GANXETS

Vine i gaudeix de
l millor
carrer de tapes al
més
pur estil ganxet,
música i
espectacle en dire
cte.

r Galí
AmadoBlanc

l’Atelier

Rajoler

Fes la teva samar
reta
d'edició especial
HI CR EUS, HO
CR EES.
Dimarts a la Perp
inyà.

5 anys de taka

BARBER
Diumenge 25SH-O19P:0
Plaça Folch i To 0
rres
ÉLDEL
Dimecres 28BA- R22
Plaça de les Oll:00
es

FIMAC DELUXE
Dijous 29 - 19
L’Adoberia :30
ACÈLTA
Dissabte 31 -T21:30
Plaça de la Case
rna

EL�CONTAINE

R

La Pedra de l'Encant. Revista de la Festa Major de Granollers, #23, 23/8/2019, p. 5 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

6

FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

Agost blau de 2019

Aquest any BLAUS
ens traslladem a les
rodalies de l’any 1900
i ens descobrim com
a fills, néts i besnéts
dels obrers d’aquesta
ciutat.

BLAUS,
EL 99%
DE LA FESTA
Som la colònia blava, els obrers
de la festa. Treballem a la Fàbrica
de Cal Got.
Hereus del temps dels ateneus
obrers, del sindicat, de la Unió
Liberal i del casino. De Roca Umbert
i el tèxtil, de Clotet i la gasosa,
de l’Anís del Faust i les destil·leries,
de les bòbiles, de les elèctriques.
Del paisatge de naus i xemeneies.

FESTA BLAVA, FESTA OBRERA

UNA FESTA
FETA A MÀ
I SENSE
DEMANAR
PERMÍS

MÉS QUE
ACTES:
FABRIQUEM
TEMPS
FESTIU

Fem un producte únic, artesanal:
el temps festiu. Un producte
impossible de seriar, de copiar,
de reproduir. Fabriquem una
experiència irrepetible cada any.

El temps festiu és el temps de cuidarnos. Un temps en què capgirem les
jerarquies i posem la vida al centre.
Aturem les màquines per demostrar
que, si el sistema és viure per
treballar, a la colònia blava ho tenim
clar: som antisistema.

La nostra matèria prima és el color
-el blau- i la creativitat, les nostres
eines les nostres mans i el nostre
distintiu, el sentimiento. I ho fem amb
ofici, amb l’ofici d’autogovernar-nos.

TOTA FESTA QUE NO FEM
ELS BLAUS, SERÀ FETA
CONTRA ELS BLAUS

El què fem allunya els inversors,
els jefazos, les grans factories. No hi
ha gràfics de vendes, no hi ha codis
de barres ni cadenes de muntatge, no
ens importa el resultat empresarial:
hem vingut a celebrar-nos.

AQUEST PRODUCTE
NO ES POT SERIAR

Blaus del món, uniu-vos! Pa, treball i temps festiu!

La Pedra de l'Encant. Revista de la Festa Major de Granollers, #23, 23/8/2019, p. 6 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

La Pedra de l'Encant. Revista de la Festa Major de Granollers, #23, 23/8/2019, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

7

FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

902 404 903 • www.fraikin.es

8

BLANCS o BLAUS
FRAIKIN SEMPRE AL VOSTRE COSTAT
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Per una festa segura,
agradable i igualitària:
#NoÉsExcusa

9

Durant les nits de festa

683 641 983

Troba’ns durant la nit a:
La Porxada:
del 24 al 28 d’agost
Pl. Barangé:
del 29 al 31 d’agost

#InfoDrogues

+ info:
@puntg.granollers

#InfoSexe

#AjudaViolències
#Antimasclisme

#EspaiSegur

El PuntG és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos, present les nits festives de Granollers per donar resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar durant la festa. És una proposta d’acció directa per reduir els
riscos que es desprenen del consum d’alcohol i altres drogues, promocionar una sexualitat respectuosa, lliure i protegida,
i atendre les agressions masclistes i altres violències, tot oferint un espai segur, agradable i igualitari.
Des del PuntG s’anima a viure una festa segura, agradable i igualitària, a no quedar-se indiferent davant de conductes
violentes, masclistes o injustes. La iniciativa promou la visibilització i la denúncia d’allò que passa a la festa, i no hauria
de passar. Durant la Festa Major trobareu un punt estàtic, una caravana fàcilment identificable, per oferir un espai de
tranquil·litat i seguretat on poder fer atencions de qualitat. A més a més, també hi haurà parelles de professionals les
quals faran prospeccions per l’entorn, amb l’objectiu de poder-se desplaçar pels diferents espais de la festa i potenciar
nits agradables, crítiques, respectuoses i segures.

SERVEI DE LAVABOS PÚBLICS
A les places de Barangé, Església, Maluquer, Folch i Torres i parc Torras Villà hi haurà mòduls sanitaris equipats amb vàter,
servei de neteja i vigilància. Aquests espais tancaran una hora després de finalitzar els actes. Disposeu de lavabos adaptats a les places de Maluquer i Salvador, Barangé, Hortes, Corona, Folch i Torres i parc Torras Villà.

PER UNA FESTA MÉS ACCESSIBLE

CONSERVEM NETA LA CIUTAT

Els actes del Repte, del Pregó i del veredicte tindran traducció simultània en la llengua de signes catalana. Podeu
consultar al programa els d’actes amb traducció.
D’altra banda trobareu cadires pintades de color blanc i
blau, reservades per a persones amb mobilitat reduïda, al
parc Torras Villà i a la plaça de les Hortes.
Podeu reservar cadires per als actes de carrer trucant al
638062640, del 26 d’agost a l’1 de setembre.
Aquests serveis estan organitzats pel Sírius. Centre per a
l’Autonomia Personal.

La recollida d’escombraries canvia d’horari a l’illa de vianants per fer-la compatible amb l’activitat festiva. Entre el
24 i el 31 d’agost el servei es farà al matí. A l’illa de vianants
les plataformes de recollida selectiva estaran a disposició
dels ciutadans als punts habituals, de 10 a 13 h. Els dies
festius 25 i 30 d’agost i 1 de setembre no es col·locaran les
plataformes mòbils de recollida de l’illa de vianants.
El servei de recollida de paper i cartró comercial porta a
porta es farà al matí dels dies 24, 27, 29 i 31 d’agost a partir de les 10 h. Cal treure el cartró abans.
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Que us ho passeu molt bé
és el nostre
MILLOR CONSELL
per a la Festa Major!

EL MILLOR CONSELL
ADVOCATS I ECONOMISTES

www.advisoria.cat · Granollers: 93 870 18 66 · Mataró: 93 799 80 90
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Us desitgem una
bona festa major

Ctra. de la Roca, Km. 17, La Roca del Vallès
Tel. 938 79 59 21 - www.sarsa.com
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AAFF_ANUNCI_SALUDABLE_NATACIÓ_ENCANT.pdf
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CONCERTS,
ESPECTACLES I BALLS
PARC TORRAS VILLÀ
DIJOUS 29 D’AGOST

23 h Espectacle de circ. Vincles. Cia. Circ Bover
Espectacle de circ contemporani. A partir d’un element
senzill, les canyes de bambú, es construeix un espectacle
amb l’objectiu de transmetre l’elegància i la tècnica de les
arts circenses, a través d’un muntatge totalment diferent
i sense precedents.

DIVENDRES 30 D’AGOST

23 h Espectacles Turist (or not turist). Cia. Clownic

DISSABTE 31 D’AGOST

23 h Espectacle Hop Granollers

PLAÇA DE LES HORTES
DIJOUS 29 D’AGOST

23 h Ball a les hortes amb Orquestra Valparaíso

DIVENDRES 30 D’AGOST

19.30 h Cantada d’havaneres a les Hortes amb el grup Ultramar
22.30 h Concert tribut a Pete Seeger
Un concert on es farà homenatge al pare de la música folk
amb un recull de cançons de la seva carrera musical, marcada
pel seu compromís social i la defensa dels drets humans.

DISSABTE 31 D’AGOST

17.30 h Sardanes a l’Església
19.30 h Concert a les Hortes amb Cobla Orquestra Rosaleda
23 h Ball a les Hortes amb la Cobla Orquestra Rosaleda

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

19 h Ball a les Hortes amb la Orquestra Krater

AVINGUDA DEL PARC
DIJOUS 29 D’AGOST

1 h Concert amb Oques Grasses i Dj Sendo
Únic concert del grup osonenc Oques Grasses a la comarca aquest estiu

DIVENDRES 30 D’AGOST

1 h Concert de Freenetiks amb Dj Hazhe, Invert, Skone, Chuty
i en acabar DJ Rude Teo

DISSABTE 31 D’AGOST

1 h Concert amb Momo ‘Queen Tribute’ i DJ Jou TM

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
DIJOUS 29 D’AGOST

23 h Concert amb Illa Carolina
Illa Carolina porta uns quants anys viatjant per la independència musical. Tocant a locals petits, recorrent comarques, fent
quilòmetres. Sovint perdent diners, però guanyant cabassos
de bitllets per a la justícia poètica del futur.
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AAFF_cartel_festa_major copia.pdf
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ÀGORA US DESITJA
UNA MOLT BONA

FESTA MAJOR
2019

A GRANOLLERS
DES DE 1987
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CONSELLS PER PARTICIPAR EN ELS ACTES DE FOC

• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues
i pantalons llargs
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i taparse el clatell amb un mocador de cotó
• Protegir-se els ulls i portar el calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques
• No demanar aigua als veïns
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat, i seguir en tot moment les indicacions dels diables. En
cas de perill, seguir les instruccions dels diables

• Prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els
músics, adoptar una actitud correcte amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los caure
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i
dels punts d’assistència sanitària
• En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als
punts d’assistència sanitària

INSTAL·LACIÓ DE LONES IGNÍFUGUES
Aquesta festa major incorpora una prova pilot d’instal·lació de lones ignífugues a
l’Oficina de Turisme i a l’edifici municipal del carrer del Portalet per provar la idoneïtat d’aquestes teles per protegir els aparadors durant els actes de foc. Aquestes lones estan il·lustrades amb elements com El Colom de Granollers.
Després d’aquesta prova pilot es presentarà una proposta que pugui ser afectiva
per tots els actes de foc i que pugui beneficar a comerços, establiments públics,
empreses, particulars... Aquesta iniciativa està consensuada amb l’Ajuntament,
les entitats comercials i les culturals.
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UN CARTELL QUE BALLA
Enric Lax ha estat el guanyador de concurs públic per al
disseny de la imatge de la Festa Major d’enguany. Lax és
de Granollers, il·lustrador freelance i professor a l’escola
d’art La Nau.
El creador de la imatge de la festa ha comptat amb la
col·laboració de la dissenyadora granollerina, Núria Farrés. La idea que hi ha darrera de la seva creació és que
«la festa és la gent. He volgut dedicar aquest cartell a les
persones, persones que s’ho passen bé i ballen. És per
això que proposo un cartell on els protagonistes siguem
nosaltres». A través de dos traços fets amb tinta xina, Lax
ha intentat captar tot el moviment que té una persona
quan balla i així captar també l’essència de la festa.

FEST
DE BLA MAJOR
BLAU ANCS I
GRAN S
2019 OLLERS

«He de cobrir tots els flancs
d’aquests immensos saraus
i explicar detalls i claus
i solucions i entrebancs...
Però si us he de ser franc,
no serà un treball esclau,
gaudiré tal com s’escau,
car duc la festa a la sang,
i ho narraré trepidant
i faré lluir com cal
la festa de blancs i blaus»

DEL 2
4
A L’1 D D’AGOST
E SET
EMBR
E

UN RELAT EN VERS
Aquest any Josep Pedrals és el relator de la festa. Aquest
poeta barceloní amb arrels granollerines es dedica a la
poesia des de diversos fronts: investiga; fa recitals, cursos, conferències i divulgació als mitjans de comunicació;
organitza celebracions poètiques; posa música als versos
i versos a les músiques; i expandeix la teatralitat del vers.
Pedrals coneix la festa ja que n’ha gaudit molts anys i en
aquesta ocasió té el repte d’explicar-la en vers «reprenent
una tradició secular». El relat es publicarà a www.blancsiblaus.cat els dies 26 i 31 d’agost, i 1 i 2 de setembre. El trobareu a l’Ajuntament (Porxada), a la Botiga de Festa Major
i a l’Oficina de Turisme. Entre el 3 i el 17 de setembre el
trobareu també a les biblioteques de la ciutat.
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Som d’aquí i estem

endollats a la festa

Bona Festa Major de Blancs i Blaus!

Visita’ns a

Energia

Renovable

Truca’ns al

900 250 260
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XICS DE FESTA MAJOR
La diada castellera de la Festa Major de Blancs i Blaus és
una de les actuacions més importants de la temporada
per als Xics de Granollers, i enguany hi afegeixen dos reptes. El primer repte és ampliar el recorregut que fa el pilar
de quatre caminat al balcó de l’Ajuntament, dijous al vespre, abans del Pregó. Justament en el balcó l’entitat que
enguany ha convidat Xics per recollir l’enxaneta al balcó,
serà el Balonmano Granollers, com a homenatge i celebració pel seu 75è aniversari.
El segon objectiu que es marca la colla és descarregar un 9
de 7, castell que a Granollers els Xics han fet per l’Ascensió
i per la Diada de la colla. L’actuació és diumenge 1 de setembre, a les 12. 25 h a la Porxada amb els Marrecs de Salt,
els Castellers de Sabadell i els Xics. Consulteu el programa
per veure els tallers i assajos castellers d’aquests dies.

ELS GEGANTS DE
LA PEDRERA VISITEN
GRANOLLERS
Des de l’any 1998 se celebra la Convidada dels gegants
de la ciutat, un acte on en Cosme, la Damiana, l’Esteve i
la Plàcida conviden cada any un conjunt de gegants triats
per la seva singularitat i la seva historia.
Enguany, des de Barcelona ens visita un dels conjunts
de gegants més singulars delpaís: els quatre gegants de
la Pedrera, unes figures inspirades en l’arquitectura de
l’emblemàtica casa Milà deBarcelona.
El dissabte 31 d’agost a les12.15 h, des de la plaça de la
Porxada, els gegants Vells de la ciutat seran els encarregats de rebre els convidats, que els esperaran a la placeta
de Sant Francesc, amb una cercavila que els conduirà de
nou a la plaça de la Porxada, on els gegants Grossos i el
Colom els donaran la benvinguda oficial.
Durant els actes de la tarda els gegants de la Pedrera, juntament amb els gegants de la ciutat, els Capgrossos i el
Colom, participaran en la tradicional cercavila de gegants
de la Festa Major que sortirà a les 17.30 h des de la plaça
de la Porxada i que finalitzarà amb la mostra de balls a les
19 h, a la mateixa plaça de la Porxada.

25 ANYS FENT-LA BALLAR!
El mes de març de 1994 a Granollers un grup de persones van començar a ballar danses d’arreu del món sota
el nom de Passaltpas. Anteriorment ja hi havia un grup
de balladors, però la creació oficial de l’entitat va ser el
94 i Granollers va ser la seu central, ja que hi havia altres
grups de balladors a altres poblacions com Sabadell, Palautordera, Vilafranca, La Garriga o Sant Celoni. Als inicis
es feien ballades setmanals, i també a la Festa Major de
Blancs i Blaus. Una festa totalment participativa, oberta al
poble, i per tant la proposta de fer una ballada al carrer,
oberta a tothom, va ser ben rebuda i amb els anys s’ha
convertit en un èxit de participació constant, el dimecres
a la tarda a la Porxada!
L’objectiu de l’entitat és donar a conèixer danses tradicionals d’arreu del món. “Volem aprendre danses, volem
ballar i passar-ho bé ballant, i ho volem fer d’una manera
lúdica i festiva i per això portem la dansa al carrer, a peu
de plaça on la dansa és ben viva.” L’entitat, que actualment
té un grup de balladors a Sant Celoni, balla a La Troca cada
dimecres, organitza tallers de cap de setmana amb professors vinguts directament dels seus països d’origen. “A
Passaltpas ens agrada ballar, i fer la rotllana cada cop més
gran, on hi càpiga tothom. “ Més info.: www.passaltpas.cat

SARDANES DE FESTA MAJOR

Divendres 30 d’agost. 18.30 h plaça de La Porxada
Ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat
de Granollers
Dissabte 31 d’agost. 17.30 h plaça de l’Església
Ballada de sardanes amb l’Orquestra Rosaleda
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Moltes gràcies!
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Participants
del concurs d’aparadors
• ABACUS COOPERATIVA
• AUTOESCOLES
GRANOLLERS
• EL MÓN DE LA FESTA
• ESTANC DE LA
PORXADA
• FARMÀCIA CLASCÀ
• FARMÀCIA LES
ESCOLES
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• NÚVIES D’OR
• OLLER DECORACIÓ
• ROSTISSERIA
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La Festa Major és possible gràcies a l’aportació
econòmica dels patrocinadors i col·laboradors
que aporten 77.800 euros a la festa. A la foto,
els patrocinadors durant la trobada d’enguany
a Roca Umbert, donant suport al dispositiu del
Punt G. D’altra banda la Comissió de Festa Major de Granollers ha estat treballant per oferir
a comerços propostes engrescadores per
dinamitzar el teixit comercial durant la festa.
84 comerços s’afegeixen aquest any al Recapte, aportant 60 € i convertint-se en punts
d’informació de la festa. Els establiments
sortegen una panera, la persona que la guanyi es donarà a conèixer durant el Concurs de
Rajolers. A més, 16 botigues participaran al
concurs d’aparadors de la Festa Major.

La Pedra de l'Encant. Revista de la Festa Major de Granollers, #23, 23/8/2019, p. 22 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

23
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L’ESPOT DE LA FESTA MAJOR

EL GOT DE LA FESTA I LES ESTIRADES
DE CORDA

MATINAL DE JOCS

ESPECTACLES DEL PARC

ASSESSORIA COLLES

VOLS MULLAR?...

NIT GOLFA INFANTIL

LA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR
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NO ET POTS PERDRE ...

DISSABTE 24. 19 H PLAÇA DE LES OLLES
Aturem les màquines: que comenci la festa!
Presentació de la #blaus2019
DILLUNS 26. 10 H CARRER D’ANSELM CLAVÉ
Fàbrica de Cal Got. Experimenta amb els sentits
Gaudiu de noves sensacions trepitjant sorprenents textures i descobriu
diferents enigmes per als vostres sentits. Camí descalç. De 0 a 99 anys
DILLUNS 26. 17 H PLAÇA DE MALUQUER I SALVADOR
Oposicions al Cos d’Intel·ligència Blava
Examen teòric, prova física i cas pràctic. A partir de 14 anys. Places
limitades amb inscripció prèvia a www.blausdegranollers.cat/oposicions
DILLUNS 26. 19.30 H PLAÇA DE LES OLLES
La Cantina Gra No Hi És
Vine a gaudir de la teca, el bon beure i la revolució blava!
DIMECRES 28. 11 H PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
A les Blaurricades
Revolta infantil a la Colònia de Cal Got
DIMECRES 28. 21.15 H PLAÇA DE LA CORONA
El sopar del torn de nit
Els obrers del torn de nit obligat fan un sopar abans d’entrar a treballar.
Venda anticipada de tiquets a partir de les 20 h. Preu: 7 €
DIVENDRES 30. 18 H CENTRE DE GRANOLLERS
Obrers de Cal Got: a la vaga!
Manifestacions i piquets
DISSABTE 31. 24 H PLAÇA DE LA PORXADA
Nit blava. La festa de Cal Got amb Bulma Beat, Dj Madraasso i Dj Chekeré

FB1983/0304 REVOLTA NIMFA
Dilluns 26 d’agost. 18 h Plaça de l’Església
Jornada feminista
FB1983/0307 XAIFEST
Dilluns 26 d’agost. 20 h Parc de Torras Villà
Vine a gaudir de la música en directe en un espai càlid i familiar!
FB1983/0403 L’ATELIER
Dimarts 27 d’agost. 11 h i 17 h Pl. Maluquer i Salvador
Taller de personalització de la samarreta d’edició especial de la Factoria
Blanca.
FB1983/0410 COMBAT DE GLOSA
Dimarts 27 d’agost. 21.30 h Plaça Pau Casals
(Cant improvisat) Vine a gaudir de l’enginy, l’humor, i la picardia dels glosadors dels Països Catalans.
FB1983/0411 PORTAFOC
Dimarts 27 d’agost. 22.00 h Parc de Torras Villà
Espectacle de foc itinerant (és necessari tiquet per accedir-hi) Zona de bar i
música en directe per si t’has quedat sense entrada.
FB1983/0506 FACTORIA DE CREACIÓ! HI CREUS HO CREES!
Dimecres 28 d’agost. 19.30 h Plaça de Barangé
Creació, colla i festa! (Deixa’t sorprendre…)
FB1983/0606 EL CARRER DEL GANXET
Dijous 29 d’agost. 19 h Carrer Miquel Ricomà
Vine i gaudeix d’un carrer de tapes al més pur estil ganxets.
FB1983/0101 EL COFRE BLANC
Durant diversos dies, en hores diferents, es podran trobar per Granollers
baguls amb jocs diversos perquè els més menuts hi juguin i ho tornin al
seu lloc de manera lliure i espontània: disfresses, contes, construccions....
Diversió assegurada!
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