
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Casa de la Festa Major  
Del 30 de març al 6 d’abril 

casafmbib@gmail.com 
 

PRESENTACIÓ  

 
 

 

La Casa de la Festa Major és un projecte cultural, en format d'exposició, que va néixer 

l'any 2016 per celebrar el Xè aniversari de la Troca, el Centre de Cultura Popular i 

Tradicional de la ciutat de Granollers.  

En aquest projecte, l'antiga nau Dents de Serra de Roca Umbert es converteix en un 

espai singular per acollir, en una exposició temporal i gratuïta, tots els elements 

festius i entremesos que formen part de la Festa Major de Blancs i Blaus de 

Granollers.  

L'exposició permet conèixer tots els aspectes de la Festa Major de Blancs i Blaus: el 

seu origen, la competició i els diferents rituals i cerimònies que, amb el pas dels anys, 

s'han convertit en actes tradicionals de la festa. 

L'exposició crea un espai per viure i sentir la Festa Major en un marc d'història i 

folklore que, amb un recorregut on es combinen cartells, audiovisuals, música i 

elements antics que anys enrere formaven part activa de la festa, mostra el present 

i el passat d'una de les Festes Majors més singulars del país.  

Després del gran èxit de visitants i de la bona valoració per part de les escoles i de 

les entitats col·laboradores en l'edició passada, i amb la voluntat de consolidar-se 

com un esdeveniment important dins del calendari festiu de la ciutat, arriba 

enguany la tercera edició de La Casa de la Festa Major, que tindrà lloc del 30 de març 

al 6 d'abril del 2019. 
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OBJECTIUS 

 
 

Els objectius essencials d'aquesta proposta cultural s'estructuren en tres eixos: 

El primer d'aquests eixos és apropar els alumnes de les escoles a la cultura popular 

i tradicional catalana, a través de conèixer la Festa Major en tots els seus aspectes 

així com els elements que formen part dels diferents seguicis festius. Per això, des 

de La Casa de la Festa Major s'oferiran visites guiades gratuïtes, durant els matins, 

pels alumnes de les escoles de primària de la ciutat. 

El segon és el de formar una exposició que permeti promocionar a nivell de ciutat, 

comarca i país la nostra singular Festa Major a través de diverses activitats, xerrades 

i debats que es podrien estructurar al voltant d'aquest projecte. 

Finalment, el tercer és el de dotar d'una certa importància i dignitat a tots elements 

festius i entremesos que s'exposaran en aquest projecte, ja que formen part del 

patrimoni festiu i cultural de la ciutat. 
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L’EXPOSICIÓ 

 

La tercera edició del projecte La Casa de la Festa Major estarà ubicat a Roca Umbert, 

fàbrica de les Arts, més concretament a Dents de Serra. Es tracta d'una nau 

polivalent d'una sola planta amb 800 metres quadrats i equipada amb tots els 

serveis i que, durant una setmana, serà la seu de tota la imatgeria festiva 

granollerina.  

L’exposició obrirà les seves portes el dissabte 30 de març, a les 18h, amb una 

cerimònia d’obertura, i estarà oberta al públic amb l’horari següent: 

-De dilluns a divendres de 17h a 20h. 

-Diumenge 31 de març i dissabte 6 d’abril; d’11h a 14h, i de 17h a 20h. 
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LA CASA DE LA FESTA MAJOR 

Del 30 de març al 6 d’abril del 2019 

 

Col·laboren: 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


