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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 cul-
turals i festives de la ciutat: Diables, 
Drac, Xics, Gegants, Passaltpas,... 
A la Botiga teniu les samarretes de 
les colles, els mocadors dels Blancs 
i dels Blaus, els gots reutilitzables... 
Podreu comprar en metàl·lic o amb 
targeta de crèdit.

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 tapar-se 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 dia-
bles. En cas de perill, seguir les instruc-
cions dels diables.

• Prohibit portar productes pirotècnics 
particulars, havent d’utilitzar única-
ment els preparats pels organitzadors.

• Respectar les figures de foc, els seus 
portadors i els músics, adoptar una ac-
titud correcte amb els diables i no obs-
taculitzar 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.

• Els nens petits que es porten a coll-
i-bé també han d’anar vestits adequa-
dament.

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@ajuntament.granollers.cat

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

Fotografies: Toni Torrillas
Impressió: Grinver
Tiratge: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: B-38518-2003

L’horari de la Botiga és el següent:
Del 25 d’agost al 2 de setembre,
d’11 h a 13.30 h i de 17.30 h a 21.30 h
i el diumenge, 3 de setembre,
de 17.30 h a 20 h.
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BONA FESTA MAJOR!

EL JURAT TÉ LA CLAU

Tot a punt... comença la festa! Ara sí, quan l’estiu s’acaba 
i s’acosta anar a currar Granollers fa festa i no pensa en 
l’endemà. Dissabte 26 d’agost s’obre el teló, primer dia de 
nou jornades plenes d’activitat i vitalitat. 
Les colles de Blancs i Blaus fa mesos que treballen inten-
sament per oferir el millor de si, per gaudir i per aportar 
molta diversió a la festa i a la ciutat. I és que fins diumenge 
3 de setembre Granollers viu en blanc i blau. Passejar per 
les places, participar amb les colles, implicar-se amb la fes-
ta... tothom està convidat! Deixeu-vos portar per la força i la 
gran capacitat organitzativa de les colles de Blancs i Blaus, 
que amb la Comissió de la Festa Major ha programat sor-

L’últim dia, a mitjanit al balcó de l’Ajuntament es concentren 
totes les mirades. És el moment de conèixer el veredicte… 
qui guanya? Els Blancs? Els Blaus? Un jurat té la resposta: 11 
persones, presidit per l’alcalde, la regidora de Cultura n’és 
la vicepresidenta, un moderador/a, un secretari/a, 5 vocals 
d’associacions, una persona de Blancs i una altra de Blaus. 
Intensa, complicada, esgotadora i difícil tasca la del jurat 
que ha de valorar els actes organitzats per les colles en els 
àmbits de la diversitat, la cooperació, la innovació i la ma-
teixa organització. També té present, però no és determi-
nant, el resultat dels actes de competició. El jurat delibera i 
s’emet el veredicte… Guanyi qui guanyi, el darrer acte porta 
per nom “Petons, abraçades i intercanvi de mocadors”.

preses, reptes, novetats, actes consolidats, actes competi-
tius… 
Participeu dels actes competitius, amb respecte i responsa-
bilitat. El Correvent infantil i d’adults, A l’Estirada de corda 
infantil i d’adults; la Passada de rajoles infantil i d’adults, el 
Llançament de rajoles i el Concurs de Rajolers.
La nostra Festa Major ens emociona, ens fa lluitar i defensar 
el nostre color, ens identifica, ens uneix. Sumem les forces 
blanques i blaves per viure amb il·lusió la nostra particular 
rivalitat festiva. La Festa Major de Blancs i Blaus de Grano-
llers és una feina col•lectiva, creativa i original. 
Visca la Festa Major de Blancs i Blaus!
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SERVEI DE LAVABOS PÚBLICS
A les places de Barangé, Església, Maluquer 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.

PER UNA FESTA MÉS SEGURA
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 respectuo-
sa, lliure i protegida, i atendre les agressions masclistes i altres violències, tot oferint un espai segur, agradable 
i igualitari. És també una experiència de referència que ens permetrà generar coneixements significatius per 
seguir millorant.
D’altra banda diverses entitats de la ciutat han treballat un protocol contra les agressions sexistes de Granollers. 

ACCESSIBILITAT I SEGURETAT
Hi haurà traducció a la llengua de signes catalana en els 
següents actes: Repte, Pregó, Veredicte, Sents la llum, 
Tast 360 i Una odissea blava. Per a les persones amb 
mobilitat reduïda disposeu de cadires pintades de color 
blanc i blau, reservades, al parc Torras Villà i a la pl. de 
les Hortes; i lavabos adaptats a les places Maluquer i 
Salvador, Barangé, Hortes, Corona i al parc Torras Villà. 
Per vetllar per la seguretat, els actes que comporten risc 
hi haurà ambulància. A més s’habilita un Punt d’Atenció 
Sanitària a l’av. del Parc, del 30 d’agost al 3 de setembre.

CONSERVEM NETA LA CIUTAT
Durant la setmana de Festa Major la recollida 
d’escombraries canvia d’horari per fer-la compatible amb 
l’activitat festiva. Així, els dies 26, 28, 29, 30 i 31 d’agost i 2 
de setembre, el servei de recollida es farà al matí. Els dies 
festius 27 d’agost i 1 i 3 de setembre no hi haurà aquest 
servei. A l’illa de vianants les plataformes de recollida se-
lectiva estaran a disposició de la ciutadania als punts ha-
bituals, de 10 a 13 h, excepte els dies festius i el dijous 31 
d’agost, que no hi haurà cap servei de recollida en aques-
ta zona.

Durant les nits de festa
683 641 983

Troba’ns a la plaça Maluquer i Salvador 
des de dimecres 30 fins al dissabte 2 
entre les 23:00h i les 6:00h.
Més info: www.sobredrogues.net

Per una festa segura, 
agradable i igualitària:

#NO ÉS EXCUSA

#InfoDrogues #InfoSexe #EspaiSegur#AjudaViolències
#Antimasclisme
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CONCERTS
DIJOUS 31 D’AGOST
Plaça de l’Església
23 h Nit NauB1 amb BGKO Barcelona 
Gipsy Balkan Orchestra 
Avinguda del Parc
1 h Concert amb Magret de Paco, Roba 
Estesa i Dj Txarnegö 

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE
1 h Concert amb Rock The Night i Mala 
Vida

DISSABTE 2 DE SETEMBRE
1h Concert amb Orquestra Cimarron i 
Dj Jou TM

BALLS DE PLAÇA   
DIJOUS 31 D’AGOST
Plaça de les Hortes
23 h Ball amb l’Orquestra Klam

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE
Plaça de les Hortes
19.30 h Cantada d’havaneres amb el 
Grup Barcarola 
Hi haurà rom cremat
23 h Ball amb l’Orquestra Belle Epoque 

DISSABTE 2 DE SETEMBRE
Plaça de l’Església
17.30 h Ballada de sardanes amb la In-
ternacional Cobla Orquestra Montgrins
Plaça de les Hortes
19.30 h Concert amb la Internacional 
Cobla Orquestra Montgrins
23 h Ball amb la Internacional Cobla 
Orquestra Montgrins

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE
Plaça de les Hortes
19 h Ball amb Els Miven

TOBOGAN AQUÀTIC
DIUMENGE 3 DE SETEMBRE
10.30 h Carrer de l’Equador cantona-
da amb carrer de l’Argentina

CONCERTS, ESPECTACLES I BALLS
ESPECTACLES AL PARC DE 
TORRAS VILLÀ
DIJOUS 31 D’AGOST 
23 h Violeta, del Col·lectiu La Persiana 
i Venancio y los Jóvenes de Antaño. 
Espectacle de circ, música i dansa

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE
14 h Arrossada popular. Preu: 5 €
23 h Xarivari Blues, de la companyia 
Circ Los. Humor, malabars, monocicles 
i llit elàstic

DISSABTE 2 DE SETEMBRE
23 h No tinc diners, de Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de Ferreries 
Humor i música de les Terres de l’Ebre

MENJAR I BEURE AL PARC 
REFÉS-TE I TORNA A LA FESTA!
29 i 30 d’agost, d’11 h a 3 h
31 d’agost, 1 i 2 de setembre, 
d’11h a 5 h
3 de setembre, d’11 h a 1 h
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El periodista i crític musical granollerí Donat Putx assu-
meix el repte d’explicar-nos la Festa Major des del seu 
punt de vista i pren així el relleu a l’anterior relatora, 
l’escriptora Anna Ballbona. Putx coneix bé les interioritats 
de Blancs i Blaus: ha estat jurat de la festa, circumstància 
que el converteix en un expert. Aquest any el relat tindrà, 
de ben segur, un toc musical. Tindrem l’oportunitat de lle-
gir els 4 relats a www.blancsiblaus.cat els dies 28 d’agost, 
2, 3 i 4 de setembre. També el trobareu els mateixos dies 
en suport paper a l’Ajuntament i a la Botiga Festa Major.

Clara Sáez, il·lustradora i dissenyadora gràfica de Grano-
llers, és l’autora de la imatge de la festa després de guan-
yar el concurs. El seu disseny, La Cercavila de la Festa Ma-
jor, dibuixa deu personatges que van a la festa. La Clara 
explica que “la proposta vol reflectir la varietat d’elements, 
personatges i bestiari, que caracteritza la Festa Major 
de Granollers.” La creadora remarca que “la cercavila és 
aquell passeig pels carrers, on les colles llueixen i es pre-
paren per als dies de gresca i competició. La idea és mos-
trar aquests i més personatges en diferents aplicacions.”

DONAT PUTX, 
EL RELATOR DE LA FESTA

UN CARTELL FESTIU I 
IL·LUSTRATIU
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agora@agora-sa.com
93 870 64 08

ÀGORA US DESITJA 
UNA MOLT BONA 

FESTA MAJOR 2017
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www.reckittbenckiser.com

amb la Festa Major
de GRANOLLERS!
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LA FESTA ÉS NOTÍCIA
Tota la comunicació i informació de la festa la trobareu 
a www.blancsiblaus.cat, les xarxes socials: a www.fa-
cebook.com/blancsiblaus, a Twitter: @blancsiblaus i a 
l’Instragram de la festa: @blancsiblausgranollers. A l’App 
Granollers teniu el programa d’actes.

Ràdio Granollers emetrà una edició especial de Grano-
llers Avui, dijous 31 d’agost, de 12 h a 13 h, amb la partici-
pació dels protagonistes de la festa. Al vespre, transmis-
sió en directe del Pregó. Ràdio Granollers, al 107.6 FM i a 
www.radiogranollers.cat.

VOTV us ofereix cada dia a les 20 h a l’Infovallès conne-
xions en directe de la festa. Dijous, es fa la retransmis-
sió del Pregó; divendres, en directe, l’Estirada de Corda i 
diumenge, el Concurs de Rajolers. I a les 23 h, des de la 
Porxada VOTV presenta el programa Esperant el Veredicte, 
amb tertulians que analitzaran els minuts previs al desen-
llaç de la festa. A més, dissabte 2, de 18 a 20 h, La Xarxa 
Comunicació Local emet el programa País km 0, des de 
Granollers per tot Catalunya.

App per a mòbil Granollers
www.granollers.cat/apps

Consulta el programa de
Festa Major

a la App Granollers,
descarrega-la i porta

la festa al mòbil!



*99244231*
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Servei de gots reutilitzables
que trobareu als bars de la festa 

Des de dilluns 28 d’agost
es podran retornar

a la caseta instal·lada a l’avinguda del Parc

• Dilluns, dimarts i
 dimecres de 20 h a 3 h
• Dijous de 20 h a 5 h

• Divendres de 14 h a 5 h
• Dissabte de 20 h a 5 h
• Diumenge de 20 h a 3 h

EL GOT
DE GRANOLLERS

DÓNA SANG PER FESTA MAJOR

“A la festa, deixa-t’hi la sang!” és l’eslògan per captar do-
nants de sang i que, per desè any consecutiu acull la Festa 
Major de Blancs i Blaus. La campanya de donació durant 
aquests dies es farà dimarts 29 i dimecres 30 d’agost, a 
la parròquia de Sant Esteve, de 17 h a 22 h; i divendres 
1 de setembre, a partir de les 10 h a l’avinguda del Parc,  
fins a les 14 h. Aquesta activitat està organitzada per  
l’Associació de Donants de Sang del Vallès.

RECOMANACIONS

• Es pot donar sang si es tenen entre 18 i 65 anys
• Si el pes corporal supera el 50 kg
• Si no s’ha patit hepatitis després dels 12 anys
• Per donar sang no fa falta anar dejú

Anglès a partir d'1 any
English forLife

Kids&Us Granollers · C/ Ramon Llull, 5, Bx
T. 938 406 649 / 661 078 523 · granollers@kidsandus.es

Kids&Us Granollers Centre · C/ Sant Josep de Calassanç, 69 
T. 936 252 241 / 628 802 309 · granollers.centre@kidsandus.es

www.kidsandus.es
matrícula oberta

Kids&Us Granollers us desitja 
una bona festa major!
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Un mercat de què?
Un mercat d’experiències, 
de sensacions, d’emocions, 
d’intercanvi. Un mercat de 

proximitat o, encara més, de 
complicitat. Un mercat de 

moments marcats per Blaus. 
Divers, però compartint un 
segell únic: denominació 

d’origen Blaus.

I això, per qui? 
Un mercat per gent inquieta, 

canalla, atrevida, exigent, crítica. 
Per la gent que es mulla, que 

es crema, s’embruta i esbufega 
pels seus i per allò que estima. 

Pel blau que tot granollerí 
porta dins. 

Un mercat per Blaus!

...ho vaig pillant! 

I tot això, per què?  
No podia ser de cap altre 

manera. Som de Granollers, 
cruïlla de camins, ciutat de 
mercats. Ho portem dins, 

identifica el nostre caràcter: 
Les ganes d’estar a la plaça, al 
carrer, de trobar-nos passejant, 

de compartir, de saber dels 
altres i saber-nos plegats. 

Blaus és com el barri on has 
crescut. El carrer, les trobades 

improvisades, les nits a la fresca. 
No és que siguem d’un barri 
o d’un altre, és que som de 

-------------------------------------------------------------------
*L’Encantador era un personatge real que, des de dalt de la Pedra de 

l’Encant (a la que dóna nom), els dies de mercat cantava els preus dels 
productes i tota mena d’informacions. Els blaus recuperem aquesta 

figura. Cada dia cantarà el producte fresc que posem al mercat. Amb 
l’Encantador descobriràs el programa blau, l’oficial i el clandestí. 

Sentir Blaus és com sentir un 
orgull de barri. Aquest és el 

nostre mercat: el que 
trobaràs aquí, no ho trobaràs 

enlloc igual!

Sí senyor, sí senyor! Va, què s’ha de fer?
Si no saps per on començar, t’ho posem fàcil: acosta’t a escoltar l’Encantador* blau 

i deixa’t portar. Cada dia a les 18h a la cantonada de la Fonda Europa. 

barri. Ens agrada retrobar-nos, 
reivindicar-nos i sempre que 
podem explicar què és Blaus 
exhibint, incapaços d’amagar-
ho, una mena d’orgull de barri. 
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Paradetes 
gastronòmiques. 
Productes marcats per Fòssils, Blaus 
360, Amics de ponent, FoodTrain 
Electropark i McHagum  

Si ets dels blaus, 
aquest any treu 
pit amb les
samarretes de 
col·lecció!

------------------------

Trobaràs al nostre mercat… 

Música 
al carrer. 
Productes marcats per ProyectoX, 
Blaus Feuer, Blauchirris, 33RPM, 
Clave de Fro, Fòssils i Blauceltes.

Productes 
d’importació. 
Bestiari de foc d’arreu, grups de 
percussió convidats, sons jamaicans, 
danses orientals, colles de bastons, 
música celta, trabucaires...

Paradetes 
de bestiari. 
Toros i torets, gralla, guita i draguets 
de criança ecològica.. 

Menuts 
de blaus. 
Activitats infantils marcades per la 
Guita Xica, Farretes, Aires Blaus, 
Draguets, Gegantons i Torets.

Mercat de 
folklore blau. 
Tradicions de la mà de les bastone-
res, del gegant Biscarri i el Farras, els 
gegantons i tot el bestiari blau.

Noves
colles!
Proyecto X, Nakaitz, Blautasuna, 
Blaus 360, Blaucops i els Punkoats.

Mercat 
clandestí. 
Marcat per l’Encantador!

1 2
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DOBLE ANIVERSARI DELS 
DIABLES DE GRANOLLERS
La colla jove de Diables de Granollers celebra el seu 25è 
aniversari i la colla infantil fa 20 anys. Les dues colles són 
una reproducció de la colla gran, porten el mateix ves-
tuari, però les banyes de la colla infantil són verdes, i les 
de la colla jove, taronges. Les forques i els ceptrots tam-
bé són iguals però de dimensions més reduïdes. El cep-
trot de Llucifer té forma de taüt, amb 5 punts de foc, un 
a cada extrem i un altre al mig. El ceptrot de la Diablessa 
és molt semblant a la forca dels diables, amb 3 punts de 
foc, però més guarnida en el suport i amb les barnilles 
més llargues, per tal de poder carregar més foc.
Les dues colles us esperen al correfoc de Festa Major, la 
colla infantil, dimecres i la colla jove, dijous que també 
participa a la cercavila del Pregó.
Aquest any, les dues colles faran sentir el seu foc, els seus 
trons i els seus timbals de manera molt especial, per tal 
que tota la ciutat sàpiga que estan d’aniversari! Qui tin-
gui ganes de divertir-se i fer gresca, de saltar i ballar sota 
el foc a ritme dels timbals està convidat a cremar-se i 
passar-ho bé amb el Diables de Granollers!

ELS GEGANTS DE GIRONA 
ENS VISITEN
Des de 1998 els Amics dels Gegants i Capgrossos de Gra-
nollers conviden a una població representativa del món 
geganter a participar a la festa. Enguany, els quatre ge-
gants de la ciutat de Girona – en Carlemany i l’Anna Gi-
ronella, els gegants Nous, i en Fèlix i l’Àngels, els gegants 
centenaris – visiten excepcionalment Granollers, i és la 
primera vegada que les dues parelles sorten juntes fora 
de les muralles de Girona. Els podrem veure dissabte 2 
de setembre, durant tot el dia, a les 19 h a la Porxada, els 
gegants de Girona ens oferiran el seu ball propi, “El Jaleo”.

FES PINYA AMB ELS XICS
La diada castellera de la Festa Major de Blancs i Blaus re-
uneix diumenge 3 de setembre a la plaça de la Porxada 
els Marrecs de Salt, els Castellers de Badalona i els Xics de 
Granollers, que entraran a plaça amb pilars caminats, per 
primera vegada a l’actuació de festa major. Una diada que 
es preveu amb castells de 8 pisos i que culminarà una set-
mana d’assajos, cercaviles tallers i un final d’actuació amb 
dinar popular a la Porxada, organitzat pels Xics. El menú 
és botifarra amb mongetes, beguda i postres, i compta 
amb la col·laboració de la Comitiva del Ganxet. En acabar 
el dinar, a les 16 h concert amb Jaume Barri.
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Ctra. de la Roca, Km. 17, La Roca del Vallès
Tel. 938 79 59 21 - www.sarsa.com



Moltes gràcies!
• ABACUS 

COOPERATIVA
• AFROS
• ALLIANCE FRANÇAISE 

GRANOLLERS
• AUTOESCOLA XIOL

• AUTOESCOLES 
GRANOLLERS

• BARBANY
• BIBA
• BORINOT ROS
• CAFETERIA LA NOU

• CAL QUIM
• CALÇATS MIRALLES

• CALÇATS MÓN GROC

• CALÇATS TARRATS

• CAN 60
• CARNISSERIES FONT

• CARPI
• CASA MARGARIT

• CASTELLÀ CRIBILLÉS 

ASSOCIATS
• CAU DE MÚSICS
• CENTRE 

D’ASSESORAMENT DE 

BELESA
• CERVESERIA PUPUT

• CHIC & BEAUTY
• CLICK VIATGES
• CLUB NATACIÓ 

GRANOLLERS
• COOKIES PARADISE

• DAUJOCS
• EC SYSTEMS
• EL CAU
• EL CELLER DEL 

JABUGO
• EL CUIT
• EL GLOP
• EL MIRALLET
• EL MÓN ADVENTURE

• EL MÓN DE LA FESTA

• EL MOS
• EL TRULL DEL CASINO

• ENRIQUE TOMÁS 

GRANOLLERS
• EQUIVALENZA
• ESCOLA SUPERIOR 

D’IMATGE PERSONAL 

MARGARET
• ESPAI PA
• ESTANC COT
• ESTANC DE LA 

PORXADA
• ESTANC VERGE DE 

NÚRIA

• FARMÀCIA ARIMANY

• FARMÀCIA BELLAVISTA

• FARMÀCIA BRETCHA

• FARMÀCIA CLASCÀ

• FARMÀCIA DALMAU

• FARMÀCIA 
FERRARONS

• FARMÀCIA LES 
ESCOLES

• FARMÀCIA MILÀ
• FARMÀCIA OLIVET

• FARMÀCIA PARERA

• FARMÀCIA POU
• FARMÀCIA VINYAMATA

• FERRETERIA CANAL

• FERRETERIA LA 
COMARCA

• FERRETERIA SIRVENT

• FORN DE L’ESPINASA

• FORN DE PA FÀTIMA

• FORN EL RACÓ
• FORN FERRER SELECT

• FORN SANT JORDI

• FRANKFURT ARIES

• GOTTA PERFUMERIES

• GRANIER PANS 
ARTESANS

• HATMAN’S BRITISH 

LOUNGE BAR
• HELADERIA LA 

NÓRDICA
• HERBES DEL 

PORTALET
• HERBES SALVATGES 

MAURICE MESSEGUÉ

• INHALA
• INTECAT STORE
• JERSEY’S
• JOAN SITJES
• JOIERIA BALLÚS
• L’ENGRUNA
• LA CLOSCA
• LA CLOTXA
• LA GRALLA
• LA GRANJA
• LA LOLA
• LA MAGRANA
• LA PARADETA
• LA PORXADA IBÈRICS

• LA XEMENEIA
• LATIDOS
• LES OLLES
• MACKEY
• MARGARET 

PERRUQUERS
• MINT RESTAURANT

• MJP ASSEGURANCES

• MULTIOPTICAS 
OCULUS

• NINFA TATOOS
• NOSTRUM
• NOVETATS ROCA

• NÚVIES D’OR
• OLLER DECORACIÓ

• ÒPTICA ALAIN 
AFFLELOU

• ÒPTICA COTTET
• ÒPTICA REIXACH
• ÒPTICA RIUS
• PA I MANTEGA
• PARC ESTUDI
• PASTISSERIA 

PUIGDOMÈNECH

• PERFUMERIA CAUSSA

• PERRUQUERIA ROSA 

CLAVERA
• PITAPES
• POLLERIA ESPERANZA

• PORTA-MODA
• RABENT
• REFORMA INTEGRAL 

GRANOLLERS
• RESTAURANT EL CISNE

• RESTAURANT LA 
GAMBA

• RESTAURANT LYON

• RESTAURANTE EL 

ITALIANO
• RITUAL MARC 

CALVACHE
• ROIG MOBEL
• ROSTISSERIA 

R.BRUNAT
• SA BOTA
• SUBIRATS 

ALIMENTACIÓ
• TÀNDEM CICLES
• TEMPTACIONS 

BOTIGA ERÒTICA

• TIÓ CENTRE
• TOLINO GASTRO BAR

• TOMÀS COLOMER 

JOIERS
• TRASH SECOND HAND

• TRESILLOS 
GRANOLLERS

• TURRIS
• VIATGES TEJEDOR

• VINUM VITIS
• XARCUTERIA MARGA

• XURRERIA LA 
SORPRESA

• ABACUS
• BARBANY
• CARPI
• COOKIES PARADISE
• EL MÓN ADVENTURE
• EL MÓN DE LA FESTA
• ESPAI PA
• ESTANC COT
• ESTANC DE LA PORXADA
• FARMÀCIA ARIMANY
• FARMÀCIA BELLAVISTA
• FARMÀCIA DALMAU
• FARMÀCIA LES ESCOLES
• FARMÀCIA MILÀ
• FARMÀCIA OLIVET
• FARMÀCIA PARERA 
• FARMÀCIA POU
• HERBES DEL PORTALET
• HERBES SALVATGES 

MAURICE MESSEGUÉ

• INHALA
• LA CLOSCA
• LA GRALLA
• LA GRANJA
• MACKEY
• NINFA TATTOOS
• NÚVIES D’OR
• OLLER DECORACIÓ
• ÒPTICA RIUS
• PASTISSERIA 

PUIGDOMÈNECH
• PERFUMERIA CAUSSA
• RITUAL MARC CALVACHE
• ROSTISSERIA R.BRUNAT
• SUBIRATS ALIMENTACIÓ
• TIÓ CENTRE
• TOMÁS COLOMER JOIERS
• TURRIS

Establiments que col·laboren amb el Recapte 

Els patrocinadors i col•laboradors de la Festa 
Major aporten més de 70.000 €. Una aporta-
ció econòmica imprescindible i que la comissió 
agraeix en forma de trobada a Roca Umbert. 
A la foto, els representants de les empreses 
patrocinadores amb les autoritats i Blancs i 
Blaus, acompanyats dels Nans de Granollers 
que han amenitzat la trobada. La col•laboració 
dels comerços també creix. En aquesta edició, 
132 botigues s’afegeixen al Recapte, aportant 
60 €, i convertint-se en punts d’Informació de 
la festa. Els comerços sortegen una panera, la 
persona que la guanyi es donarà a conèixer 
durant el Concurs de Rajolers.

Participants
del concurs d’aparadors
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GRANS PATROCINADORS

COL·LABORADORS

ARROSSADA POPULAR CONCURS RAJOLERS ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR ARROSSADA POPULAR

EL RELAT

ARROSSADA POPULAR

PATROCINADORS

CONCURS DE RAJOLERSTROBADA CASTELLERA

PASSADA DE RAJOLES

REPARTIMENT DEL RECAPTE

MATINAL DE JOCSLA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR

CORREAIGÜES

ESTIRADES DE CORDA L’ESPOT DE LA FESTA MAJOR ESPECTACLES DEL PARCEL GOT DE LA FESTA I LES ESTIRADES 
DE CORDA

MATINAL DE JOCS

EL TRANSPORT DE LA FESTA

EL RECAPTE

VOLS MULLAR?...

CORREAIGÜES

NIT GOLFA INFANTILASSESSORIA COLLES
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PROJECTE CRESTA Dimarts 29, de 19 h a 23 h. Sala Francesc Tarafa

GASTRO FIRA DEL GANXET Dijous 31, a les 19.30 h. Plaça de Perpinyà

FIMAC Inici dissabte 26, a les 20 h. Plaça Catalunya

SENTS LA LLUM? Dilluns 28, a les 22 h. Plaça de Maluquer i Salvador

CONCERT AMB AUXILI, PIRAT’S SOUND SISTEMA  
Dissabte 26, de 19 h a 23 h. Plaça de la Porxada 

FESTAKA Dilluns 28, 23.30 h. Plaça de les Olles

ROCK ALS PORKS 3.0 AMB ALBERT LAX, DENEGRO PARTIZAN 
Dimarts 29, a les 22. 30 h. Plaça de Perpinyà 

DISCO INFERNO  Dimecres 30, a les 23.30 h. Plaça de la Porxada 

CONCERT INFANTIL AMB GRESQUERS Dimecres 30, a les 18 h. Plaça de 
la Corona

SOPAR MENUT Divendres 1, a les 20 h. Plaça Can Trullàs

ROCK ALS PORKS MINI Dimarts 29, a les 19.30 h. Plaça Perpinyà

NIT GOLFA AMB AMBÄUKATUNÀBIA Divendres 1 a les 22 h. Plaça Can Trullàs

THE BIG BLANC Dimecres 30, a les 22.30 h. Parc de Ponent 
Paranoia celebra el seu 20è aniversari amb un gran espectacle relacionat 

amb les ciències ocultes

15È ANIVERSARI GUSPIRA Dimecres 30, a les 23 h. Plaça Porxada 
Espectacle de foc que no deixarà indiferent amb col·laboració de Dames de 

Foc i les Nimfes amb la Neus Blanca

La festa és com un gran mercat! Què tenim fresc aquesta FM?

DISSABTE 26, A LES 23 H
a la plaça de l’Església: Blaus de Copes: revival.
Marcats per l’As de copes. 

DILLUNS 28, A LES 21 H
A la plaça de l’Església: Tast 360. Una odissea blava
(Info i inscripcions a www.blausdegranollers.cat/tast360. Preu: 10 €)

DIMARTS 29, A LES 21.30 H
A la plaça de la Corona: La taverna de la Sunsion
(Venda de tiquets, a les 20.30 h, dos torns de sopar. Preu: 7 €)

DIMECRES 30, A LES 18.15 H
Davant del Museu de Granollers: Mostra BANCOG i mercat del dibuix

DIJOUS 31, A LES 22 H A LA PLAÇA DE CAN COMAS:
Aquelles coses del mercat

DISSABTE 2, A PARTIR DE LES 15 H I FINS LA MITJANIT
A la plaça del Peix:
1r Blaus Sound System Festival.

I molt més que descobriràs de la mà de l’Encantador, cada dia a les 18 h 
a la cantonada de la Fonda Europa!

NO ET POTS PERDRE ...


