Enhorabona! Ets un dels membres
del Jurat de la Festa Major de
Granollers, l’òrgan que valora la
tasca de les colles de Blancs i Blaus,
i decideix qui ha de ser el guanyador
de la Festa Major d’enguany.
Sabem que és una gran
responsabilitat, una funció molt
important. Es tracta de jutjar la
feina de tot un any, les il·lusions de
molta gent i la capacitat d’organitzar
una festa que faci vibrar a tota una
ciutat i tota la gent que la visita, però
sobretot de qualificar i valorar un
element identificador de la nostra
festa que la fa única i de tots els
valors que la defineixen.

A la nostra festa tothom hi guanya,
però no té sentit sense un guanyador
i que organitzi el pregó de l’any
següent. Per això, el paper que tu hi
jugues aquest any, la teva presència,
és imprescindible.
Esperem que ho gaudeixis tant com
nosaltres durant tot l’any pensant
nous actes sorprenents i preparant
aquest viatge de 9 dies i 9 nits!
Des de la Comissió de Festa Major,
des de la Colla dels Blancs, amb
convenciment i consens, et donem
tota la nostra confiança perquè
expliquis allò que la festa t’ha fet sentir!

Tots i totes els qui ens estimem
aquesta festa, des d’un color i des
de l’altre, des de totes les infinites
formes de viure-la que ens ofereix,
t’agraïm la tasca que duràs a terme!
“ja veurem qui seran els millors, el
diumenge ho diran al balcó”
Visca els BLANCS, Visca els
blaus!
Visca la Festa Major de
Granollers!
Ramon Forns, Cap de Colla
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Estimats veïns!
viatjar tot l’estiu!
Aquest any els Blancs hem decidit
rem les maletes i agafarem
Volem veure món i per això deixa
r als llocs més remots i
el got i mocador blanc per viatja
inhòspits de Granollers.
foc i ens remullarem amb
Visitarem aldees de malabars de
m nous territoris amb els
l’aigua més cristal·lina, descobrire
un forat de cuc per
pirates més temuts i viatjarem per
nc. Prepareu totes les forces,
treure l’entrellat del misteri Bla
b la nit del Rock més
perquè ballarem més que mai am
la terra fins a la Disco
apassionant, i ens endinsarem a
eu perdre.
Inferno, un clàssic que no us pod
l’autèntic Xiringuito en un
El que em fa més il·lusió és visitar
una autèntica subhasta de
barri pescador i poder presenciar
a catalana.
peix amanit amb la millor rumbet
parant tot i no ens faltarà
Però no patiu, perquè ho estem pre
millor modelet per anar al
el bon menjar. Poseu-vos el vostre
i prepareu la punteria per
Sopar amb Ganxo dels Ganxets,
10è any!
Ficar la botifarra al forat per

ar-vos
No vull acomiadar-me sense esment
a les
que aquest any gaudirem la nit sot
ns de tots
estrelles ballant les millors canço
acular a
els temps en un Guateque espect
la Porxada!
Us hi espero a tots!
Ah! No oblideu el mocador 2015, eh?
El Blanqui

Veïns i visitants
Granollers 08400
Catalunya
5

LA FESTA DELS
I ja en portem 32, i com sempre,
els Blancs, ens plantegem i assolim
el repte de superar-nos any rere
any. La innovació constant ja és una
característica innata de la nostra
colla, cada any fem una festa nova,
oferint actes plens de diversió,
participació i el millor entreteniment,
mantenint sempre la qualitat que
ens caracteritza.
Confiant en les plenes capacitats
de la colla, hem aconseguit esquivar
els temps difícils que corren, hem fet
front a l’austeritat amb les nostres
millors armes: la creativitat i la
innovació per oferir una Festa Major
que no deixarà indiferent a ningú.
Els Blancs estem en forma, arribem
a aquesta Festa Major motivats

i amb energia, i nosaltres no ens
confonem, estem convençuts que la
festa ha de ser nostra. Estem més
units que mai, tots els nostres grups
col·laboren entre ells per millorar
els seus actes. També ens fa estar
molt contents el fet de que, des de
ja fa uns anys, estem apostant molt
fort per les col·laboracions amb els
comerços de la ciutat de Granollers,
cosa que acosta, encara més, la
Festa a la ciutat.
Aquest
any
plantegem
un
concepte de festa transversal
i divers, que permetrà viure la
Festa com un autèntic viatge per
diferents indrets. Transformarem
la ciutat en un autèntic món a part,
on convidarem a la gent a visitar
diferents espais que mai podran

2014

oblidar. Un viatge de 9 dies plens
de diversió i experiències, un viatge
que se us farà curt i que voldreu
tornar a repetir, el millor viatge de
les vostres vides i, tot això, sense
sortir gairebé de casa. Ja teniu la
càmera preparada per immortalitzar
els moments únics que viureu? Teniu
el passaport a punt per omplir-lo de
festa blanca?
Els Blancs no fem dues Festes
Majors iguals, es per això que hem
buscat l’equilibri entre les novetats
i la millora d’actes ja existents. No
ens conformem amb el de sempre,
tenim la innovació al nostre ADN.
Aquest any us convidem a veure
món, a visitar tots els indrets de
la nostre festa, des del foc de les
Dames i l’infern de la Disco Inferno

CONCEPTE
fins a la costa de l’autèntic Xiringuitu
o l’aigua cristal·lina del Correaigua.
Pel que fa als nostres actes, fem
una triple aposta: participació,
diversitat i la identitat blanca.
Entenem la Festa Major com la festa
de la ciutat i la seva gent, i és per
això que apostem per actes on la
participació del públic assistent és
clau. Apropem la festa al públic,
creiem que la millor manera de viure
la festa és formar-ne part i els Blancs
ho posem fàcil.

La Festa Blanca és diversa, no té un
sol públic, fem actes per a totes les
edats i gustos: tenim actes infantils,
gastronòmics, espectacles...
Ho combinem de tal manera que
no t’avorriràs mai però tampoc et
saturaràs. La festa s’ha de gaudir
com cal. I el que ens fa estar més
orgullosos és que tot això ho fem
sense perdre l’essència de la Colla:
tot producció pròpia, segell de la
colla Blanca.

Imprescindibles per portar sobre
durant els dies de Festa Major:
- Bossa o motxilla
- Calçat còmode
- Càmera de fotos

Actes dins i fora de programa
que et faran viure una setmana
amb molts paisatges diferents i
que et faran començar un setembre
amb nostàlgia, ganes de més i,
sobretot, moltes ganes de participar
organitzant una Festa Major d’allò
més singular.

Assemblea de Festa Major, 2012

allò que més t’agrada: malabars
de foc, petits Corsaris, Cuquetes
encantadores, nit de Rock, nit Disco
Inferno, recuperant els millors anys
amb el Guateque ReviBlanc, amb la
millor cursa d’obstacles que fa cinc
anys, etc.

Els Blancs, enguany, hem preparat
més de 60 actes perquè no paris i
perquè tinguis l’ocasió de veure

- Ampolla d’aigua
- Un grapat de fruits secs per
recuperar l’energia
- Ganes de deixar que et
sorprenguin
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NO T’HO PERDIS, ÉS NOU!
- Dametes XL
Les Dames de Foc són un dels
grups més històrics i rellevants de
la colla, i tenen el relleu assegurat.
Aquest any apareixen les Dametes
XL, on hi tindran cabuda aquelles
noies d’entre 16 i 18 anys. D’aquesta
manera les dames cobreixen tot
l’espectre d’edats. Tindrem Dames
per molts molts anys!
- Taka Taka Chombo
Aquest any apareix un nou grup,
els Taka Taka Chombo, reciclatge
en suahili, grup de musics joves
que ens delitaran amb els seus
instrument reciclats. No us perdeu
el seu acte, D’on surt la musica? Un
acte que combinarà musica i humor.

Un dels plats forts d’aquest any,
ja avisàvem que aquest any la cosa
anava de viatges, amb el Xiringuitu
transformarem la Plaça del Peix en un
autèntic barri pescador. Al Xiringuitu
s’hi respirarà mar, s’hi trepitjarà
sorra, s’hi sentiran gavines... . Vine
a fer una cervesa, escoltar bona
música i gaudir dels aires de costa a
ple centre de la ciutat. No et perdis
la subhasta de peix!
- Rock als Porks
En un viatge es viuen tot tipus
d’experiències, els Blancs te’n
oferim una d’espectacular: una
autentica nit de rock a la Plaça
Perpinyà, ambientada amb els
millors concerts, un concurs de
cultura musical, hamburgueses,
“moteros” i tatuatges.

- Misteri 2015
Un nou enigma ataca a la ciutat;
Granollers haurà de seleccionar uns
investigadors que fent ús dels seu
enginy hauran de trobar la solució.
El com, segueix sent un misteri…
Si passes la prova de selecció
d’investigadors, t’endinsaràs en una
habitació d’on hauràs d’escapar
en menys d’una hora! El famós
escapisme arriba a Granollers amb
la Colla dels Blancs.
- Botifarra al forat fa 10 anys
La botifarra mai falla a la Festa
Blanca. L’emblemàtic i original sopar
que organitza el grup de la Vella
compleix, enguany, 10 anys.
- Correguda Blanca
Aquest any els FBI van més enllà
del públic infantil i ens proposen la
Correguda Blanca, un correscuma
nocturn per adults d’allò més
esbojarrat. Vine a envoltar-te
d’escuma blanca.

NOVETATS

- Xiringuitu, Sol i Rumba
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FOTO DE COLLA 2010

LA FESTA EN XIFRES
Tipologia d’acte

Si bé tots els actes que organitza
la Colla dels Blancs porten la
inconfusible etiqueta de participació,
totes les tipologies hi estan ben
representades. A la programació
que podràs veure durant 9 dies que
dura la Festa Major podràs assistir
a Concerts, Espectacles, Actes
d’Aigua i Actes de Foc on no hi
faltarà mai el bon menjar!

Actes per tipus de públic

La Festa Major 2015 l’hem
pensada per a tothom. Hem buscat
el major equilibri dels actes per tal
que sigui una programació variada
i per a tots els públics. Aquest any
volem destacar la programació
familiar, amb molts actes per
participar i gaudir-los amb tota la
família al complet.
No hi faltis a cap!

* Segons classificació interna. Alguns actes poden estar a més d’una categoria.

Actes per franges horàries
Pel que fa a les franges horàries,
tenim clar que la Festa Major es
viu més a la tarda, el vespre i la
nit per qüestió de temperatures,
però no volem deixar de banda la
nostra petita aportació als actes
matinals, que donen el tret d’inici
als dies intensos de Festa Major de
Granollers.
Tot el dia de Festa!
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IMATGE 2015

La samarreta i mocador dels Blancs 2015 ens
convida a viatjar, a omplir el nostre passaport
de segells de la festa!

Partint d’un concurs intern
de la colla, va sortir el disseny
guanyador per a la samarreta
de col·lecció del 2015. Els
vots van fer que el guanyador
d’aquest concurs sigui Ramon
Forns, un dels dissenyadors
que col·labora amb els Blancs.
A la samarreta hi podem
veure, com si fos un passaport,
per totes les festes que ha
passat Blancs. Així doncs, amb
aquesta samarreta recordem
les Festes Majors passades (la
clau, la Reevolució, l’Score, el
Coet...). Tots els visats de les
Festes Majors que ens avalen
per poder presentar una festa
com la d’aquest any: plena de
tradició, d’innovació, i amb
moltes ganes de remoure
Granollers per una setmana.

41º 36’ 28’’ N // 2º 17’ 10’’E
al bell mig de la Porxada.

Pel que fa al més destacat de
marxandatge de la Colla dels
Blancs, en destaquen com a
novetat l’ampolla de vi blanc,
Blanc dels Blancs, embotellada
especialment per a la Colla, i
una Caixa Sorpresa que, per
només 8€ dins hi porta tot allò
necessari per al teu viatge.

IMATGE

Per altra banda, el disseny
del mocador i de la bossa de
cotó el va guanyar la companya
Dama de Foc Paula Collado,
amb els quals ens transporta,
sobre d’un avió de paper, a les
coordenades

T’hi atreveixes?
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Blancs App

August
Aquest any arriba la versió millorada de l’aplicació
per a iOS dels Blancs.
Amb el programa de Blancs al teu abast i la
possibilitat de confeccionar el teu horari a mida i
amb recordatoris, aniràs informat durant tots els
dies de Festa Major per fer el millor viatge.
A més, podràs compartir comentaris a les
nostres xarxes molt fàcilment, llegir les últimes
entrades del nostre blog i consultar el marcador
de la Festa. També enviarem les notícies i canvis
d’última hora amb un missatge d’avís.
NOVETAT!
Aquest any ja tenim versió per a
Android per acostar el programa
dels Blancs al màxim de gent!

*A http://app.blancs.cat hi ha una versió web reduïda per consultar el programa des d’altres tipus de mòbil.

En la tercera edició del Festival
Internacional de Música Al Carrer,
us preparem un viatge per tots els
estils musicals.
No et perdis la millor decoració
escenogràfica amb elements
reciclats! 100% producció pròpia!

AL CARRER

t 2007

15
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AL CARRER

Participa! #blancs2015

SEGUEIX LA FESTA 2.0
@CollaDelsBlancs

/colladelsblancs

És un canal immediat durant la festa:
l’utilitzem per comunicar canvis
imprevistos, recordar els actes més
propers, fer alguna petita crònica de com
està anant, etc. També l’utilitzem, per
exemple, per retransmetre rodes de
premsa. Durant els dies de Festa Major es
podrà participar amb l’etiqueta genèrica
#blancs2015 o demanar una cançó el
dilluns amb #dillunsalsporcsquesoni.

Per a nosaltres és un canal còmode
per comunicar-nos amb la gent perquè
ens permet comunicar-nos de maneres
diferents, però sobretot tenir molt feedback
dels usuaris, demanar opinió i fer seguiment
de què agrada més i què podríem millorar.
El tenim molt actiu durant tot l’any i hi hem
creat un esdeveniment per cada acte, així
pot avisar al teu telèfon mòbil abans dels
actes si així ho configures.

@CollaDelsBlancs

Spotify

També som presents a INSTAGRAM
per retransmetre la festa en imatges i
vídeos. Il·lustrarem de la millor manera
els actes a mida que avança la festa per
ensenyar-los als qui no puguin ser-hi en
directe. Omplirem l’etiqueta #blancs15 i la
#fotobib.

Prepara’t per la
Festa escoltant
des del teu mòbil o
ordinador els grups
que portem els
Blancs!
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Correaigua infantil

Tota la programació de la
colla per aquesta Festa
Major 2015. Hi trobaràs
una descripció i algunes
de les novetats més
destacades.
Si vols saber més
coses dels actes, no
dubtis en acostar-te als
organitzadors i preguntar!

DISSABTE
22
D’AGOST
Comencem agafant força!

ACTE X ACTE

Es busca aigüer infantil.
Vols mullar al Correaigua infantil?

Es busca aigüer.
Vols mullar al Correaigua?

Aquest any sí, mullaràs al Correaigua més emblemàtic
de la ciutat. Però abans, calça’t i prepara’tper la gimcana
més refrescant que comença la Festa Major. L’objectiu de
la gimcana és fer una cursa en el menor temps possible
entre tots els participants de 12 i 17 anys.

Vols mullar aquest any al Correaigua més emblemàtic de
Granollers? Participa al es busca aigüer i fes la cursa en el
menor temps possible entre tots els participants de més
de 18 anys.

16 H

17:30 H PLAÇA DE CAN TRULLÀS

PLAÇA DE CAN TRULLÀS

23

DISSABTE 22 D’AGOST

Misteri 2015. Procés de selecció
d’investigadors.

Un nou enigma ataca a la ciutat; Granollers haurà de
seleccionar uns investigadors que fent ús dels seu enginy
hauran de trobar la solució. El com, segueix sent un
misteri… Els guanyadors de la prova tindran accés a una
Habitació d’Escapisme creada especialment pels dies de
Festa Major. Surt si n’ets capaç...!

17.30 H PLAÇA DE LA PORXADA

NOU

Inici del FIMAC

El Festival Internacional de Música al Carrer d’enguany
ens porta molts estils musicals diferentS: Tradicional,
Jazz, Clàssic, Pop, Irlandesa i molt més. No te te’n perdis
ni un, perquè hi haurà un munt de sorpreses i una versió
“Deluxe” del FIMAC.

20 H

PLAÇA DE LA PORXADA

ACTE X ACTE

The Blancs Music Show

Concert d’Inici amb Doctor Prats

Amb el lema “Tornaràs a estimar la gralla” aquest any
els Mushow ens han preparat un repertori molt ampli de
música tradicional i moderna a ritme de gralles, percussió
i instruments de vent. No et perdis el show més boig
dels més bojos de la colla dels Blancs! Quina és la teva
disfressa preferida?

Encara no coneixes Doctor Prats? Vine al concert d’inici
de la Festa Major dels Blancs amb el grup de moda
d’aquest 2015. Recordeu: Doctor Prats, Doctor Prats ”Què
prenc, què tinc?” és la frase clau!

23 H

PLAÇA DE LA PORXADA

NOU

Pots descarregar-te el seu disc Patates amb Peix al seu
web www.doctorprats.com

00 H

PLAÇA DE LA PORXADA
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DIUMENGE
23
D’AGOST
Tots junts al cercavila i al repte

ACTE X ACTE

Cercavila del Repte

Una mostra de tots els elements i grups de la colla Blanca.
L’oportunitat de veure tota la colla demostrant l’energia
que tenen per fer la Festa d’enguany. Lluïments, música,
humor, foc i aigua acompanyaran a la colla dels Blancs
pels carrers per encisar a tota la ciutat, acompanyant els
reptadors a la Porxada. ATENCIÓ! Aquest any anem al
davant!

18 H

PLAÇA DE LA CORONA FINS LA PLAÇA
DE LA PORXADA
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DIUMENGE 23 D’AGOST

Repte dels Blancs als Blaus

Sopar de colles i Festa d’inici

El repte de la Colla dels Blancs, guanyadors de l’edició
anterior, a la Colla dels Blaus. Sempre és secret fins l’últim
moment, així que no us perdeu l’espectacle que els Blancs
us tenim preparada!

El sopar d’inici de Festa Major de germanor entre les dues
colles després del cercavila d’inici i del repte és un gran
moment per retrobar-se amb vells amics i per començar
la segona de les nits de Festa Major. No et perdis la típica
amanida de pasta i el ja tradicional pollastre a l’ast que
desgustaran els assistents al sopar!

21 H

22 i 24 H

PLAÇA DE LA PORXADA

PLACES ESGLÉSIA I PORXADA

DILLUNS
24
D’AGOST
Jocs Gegants, SuperBlankart i Swing!
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DILLUNS 24 D’AGOST

Jocs GEGANTS. Vine a jugar i
esmorzaràs!

Super Blankart: Mad Mario
Edition

Omplim la plaça de la Corona amb molts JOCS
GEGANTS, la majoria fets per la colla, on petits i grans
podran passar el matí i tarda jugant d’una manera
divertida i original.

“Descobreix la segona edició del Super Blankart! El grup
ens convida a un torneig de Karts a pedals. Dos equips
formats per 3 membres
cadascun, competiran entre si per completar el recorregut
en el menor temps possible. Vigileu, perquè hi haurà
obstacles durant el camí!”

11 i 17 H PLAÇA DE LA CORONA

15H

AVINGUDA DEL PARC

ACTE X ACTE

FIMAC Clàssic

LA BOTIFARRA AL FORAT.
Aquest any en fa 10 del sopar de
La Vella. Te’l perdràs?

L’ensenyament d’un instrument, sovint esdevé una tasca
Ja fa 10 anys que anem posant la Botifarra al Forat.
individual però, on millor podem fruir dels nostres resultats Encara no saps què és? Vine a coure’t el teu propi pa i
d’aprenentatge, és en la pràctica instrumental en grup.
nosaltres et posarem dins les botifarres.
Flaustaff neix per omplir aquesta part de l’aprenentatge
i, alhora, servirà perquè, un cop acabada la formació en
una escola de música, l’instrumentista pugui continuar
gaudint del fet de tocar en una formació sòlida diversa i
cohesionada.

19 H

CARRER JOAN PRIM

21 H

PLAÇA PERPINYÀ
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DILLUNS 24 D’AGOST

Viatjant en el temps

IN

Les dametes viatgen en el tems fins a l’època medieval.
Allà coneixen les persones d’aquella època, les seves
costums, les seves danses i la seva música.

Les Damtes XL s’estrenen aquest any amb un espectacle
on viatgen al futur per conèixer què és el què els espera
dins de Blancs.

NOU
21 H

PARC TORRAS VILLÀ

22 H

PARC TORRAS VILLÀ

DILLUNS 24 D’AGOST

Rock & White. Concert amb Men
in Swing.

Concert amb Cesk Freixas i
Miquel del Roig + Dj. Fokas

Concert de Swing amb Men in Swing, ball social i
Masterclass oberta a tothom. Viatjar als anys 30 ballant
amb nosaltres.

Nit de cantautors a la plaça dels Porcs amb Cesk Freixas,
el recital de versions de Miquel del Roig i amb els DJ
Fokas per acabar la vetllada. Vine a escoltar i ballar les
millors cançons d’aquí!

22 H

22.30 H PLAÇA PERPINYÀ

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

DILLUNS 24 D’AGOST

Captura la bandervm

Coneixes el Joc de la Bandera? Vine a jugar en un dels
equips de Blancs i a capturar la bandera de l’equip
contrincant! El joc transcorrerà pels carrers del centre
de Granollers. Cada equip tindrà una zona concreta i la
Porxada serà zona neutral on els participants no podran
quedar eliminats. Si els veus passar corrents, aparta’t!

23.30 H PLAÇA DE LA PORXADA

NOU

DIMARTS
25
D’AGOST
El Xiringuitu

35

DIMARTS 25 D’AGOST

FIMAC interactua

El tresor de Blankia

NOU

La música arribarà a un altre nivell gràcies al FIMAC
interactúa. El carrer es convertirà en l’escenari d’un dels
instruments més famosos i populars de tots els temps
tocat per tot tipus d’intèrprets. No t’oblidis les ganes
de disfrutar de la bona música i vine preparat per si et
demanen que toquis!

Descobreix les monedes de Blankia repartides per
tota la ciutat. Un joc de pistes pels carrers del centre
de Granollers on els participants tindran un llistat
d’ubicacions aproximades i hauran de descobrir les
monedes amagades. Seràs capaç de trobar el tresor de
Blankia?

13 H

16.30 H PLAÇA DE LA PORXADA

CASA DE CULTURA SANT FRANCESC

NOU

ACTE X ACTE

“El Xiringuitu”. Sol i rumba.

BodyComblanc 3.0

“Aquest any Granollers tindrà una nova plaça on s’hi
respirarà mar, s’hi trepitjarà sorra, s’hi sentiran gavines...
Blancs obrim “”El Xiringuitu””, un viatge en el temps i
l’espai amb sol i rumba.
Vine a fer una cervesa, escoltar bona música i gaudir dels
aires de costa a ple centre de la ciutat. No et perdis la
subhasta de peix!”

17H

PLAÇA DEL PEIX

“Els Blancs estem molt en forma amb classes com
aquesta! Vine a gaudir d’una classe diriga de Body
Combat i atraveix-te a seguir el ritme de les nostres Forces
Blanques d’Intervenció!
Es recomana portar aigua, roba esportiva i una tovallola.”

NOU 19:30 H PLAÇA PERPINYÀ
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DIMARTS 25 D’AGOST

Concurs de rock

Rock als porks

Deixa’t emportar pel rock més pur i gaudeix amb l’ambient
més bestial i el Concurs de Rock. Concerts amb: Wolf
Breath, Skimo nell i Alien Roots

Una autèntica nit rockera amenitzada i ambientada per
un concurs de grups locals de rock, dj, un concurs de
cultura general del rock i un munt de sorpreses: tatuatges,
motos… només apte per aquells més durs de pelar!

NOU
21 H

PLAÇA PERPINYÀ

21.15 H PLAÇA PERPINYÀ

NOU

ACTE X ACTE

Rodafoc

Concert amb Derrumband
(Tribut a Gato Pérez)

Les Dames de Foc ens porten a fer un viatge a diferents
indrets del món, fent coreografies amb foc i música de
diferents cultures.

Apropa’t al Xiringuitu al capvespre per gaudir del millor
concert tribut a Gato Pérez amb Derrumband. No et perdis
els 15 músics que faran sonar la millor rumba catalana a la
plaça del Peix.

23 H

23:30 H PLAÇA DEL PEIX

PARC TORRAS VILLÀ
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DIMECRES
26
D’AGOST
No et perdis: Teranga Afrotarada i Quidditch!

ACTE X ACTE

Fes-ta Cuqueta!

NOU

Concert Infantil amb Rah-Mon
Roma!

Vols fer-te cuqueta? Vine a la Festa amb les cuquetes més Rah-Mon Roma ens farà balar, saltar, jugar i cantar amb
cuquetes de Granollers! Els infants i els més grans podran les cançons infantils més refrescants.
gaudir dels tallers preparats pels més menuts.

10 H

PLAÇA PERPINYÀ

17 H

PLAÇA PERPINYÀ
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DIMECRES 26 D’AGOST

Quidditch entre Blancs i Blaus. Sí,
Quidditch. (Partit d’exhibició)
Marató de Jocs de Taula

Per primer cop al Granollers podrem gaudir d’un partit de
Quidditch en estat pur. L’esport que han popularitzat les
novel·les de Harry Potter està molt de moda en països
anglosaxons, organitzant fins i tot una Copa del Món
anual. No et perdis l’exhibició de Quidditch entre les colles
Blanca i Blava.

No et perdis la marató de jocs de taula durant tota la nit de
dimecres, un espai d’oci nocturn alternativa als concerts i
la festa.

18 H

20 H

NOU

CAMP DE FUTBOL 1er DE MAIG

NOU
PLAÇA FOLCH I TORRAS

ACTE X ACTE

Teranga Afrotarada a la plaça!
Kay feech amb jam de dansa i
percussió!

FIMAC deluxe

Aquest any és la teva oportunitat si vols aprendre a ballar
com les afrotarades! Teranga Afrotarada serà un espai
ambientat al capvespre en el qual hi haurà diferents
activitats: jam session de dansa i percussió a càrrec dels
músics del grup i d’altres de convidats, danses infantils i
petita màster class.

Concert deluxe que serà el premi del sorteig fet el
dissabte. Un acte exclusiu, en un escenari idoni per
gaudir de la música sota les estrelles. GR-Buira és el
projecte musical en solitari d’en Ramon Buira, professor i
component del grup d’animació De Moment Fantàstics.
Vine a la presentació i guanya l’entrada al DELUXE!

20 H

20 H

PLAÇA DE LES HORTES

NOU

TERRASSA PARTICULAR SORPRESA
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DIMECRES 26 D’AGOST

D’on surt la música?

Disco Inferno

Espectacle musical del grup revelació de l’any. Els Taka
Taka Chombo, que significa reciclatge en Suahili, ens faran
música amb els instruments reciclats més esbojarrats!
Vine a l’espai d’humor, percussió i passar un moment
divertit amb tot el públic.

“La nit més boja de La Colla dels Blancs torna més picant
que mai el dimecres a la Porxada! No us perdeu la nit més
desenfadada de la Festa Major de Granollers. La millor
músic patxanga, les cançons que segur que has cantat a
la dutxa, unes cambreres enrotllades i moltes sorpreses
durant tota la nit la converteixen en la millor nit de la Festa
Major!”

22 H

23.30 H PLAÇA DE LA PORXADA

NOU

PLAÇA DE LA PORXADA

DIJOUS
27
D’AGOST
El Pregó, aquest any sí!

DIJOUS 27 D’AGOST

Correscuma Infantil

Corsaritza’t

Les Forces Blanques d’Intervenció saben com convertir un
canó d’escuma en una gran festa refrescant pels infants.
Porta ulleres de piscina i moltes ganes de remullar-te!

Què són els corsaris? Vols sentir les seves històries? Vine
al racó de jocs dels Petits Corsaris per a infants de 3-10
anys on es fabricaran la seva pròpia daga i barret pirates.
No hi faltis i t’ensenyarem a ballar el Pirata-Rata-Rata!

12 H

AVINGUDA DEL PARC

16 H

NOU
PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

ACTE X ACTE

Sopar amb ganxo i sobretaula
amb “Cor de Carxofa”

Correguda Blanca

Vine al sopar amb ganxo de la Comitiva del Ganxet. Una
vetllada gastronòmica amb bon ambient i bona música.
Sopar amb ganxo i sobretaula amb el grup “Cor de
Carxofa”
Salut i pets!

Evolta’t d’escuma blanca amb el nou Correscuma nocturn
més esbojarrat de la Festa. Atenció! És només apte per
adults!

21:30 H PLAÇA PERPINYÀ

21:30 H PLAÇA DE CAN COMAS

NOU
47

DIJOUS 27 D’AGOST

FIMAC jazz

Rècord Quinn Ess ?

New House Quintet és un nou projecte que ha sorgit de la
mà de cinc estudiants del Taller de Músics.
En format de quintet, ens reunim per interpretar els grans
mestres del jazz, donar a conèixer aquest estil al públic i
gaudir tocant la música que ens agrada. Amb una petita
trajectòria pels pobles del Vallès, pujem als escenaris
per interpretar els nostres temes i tirar endavant aquest
projecte ambiciós i de futur.

Les Guapes tornen a batre tots els records i omplen la
carretera un any més! Vine a seguir el ritme de les més
guapes de Blancs amb les cançons d’ara i de tots els
temps!
Que encara no saps què fan? No t’ho perdis perquè
omplen tot el carrer amb les seves ballaruques!

22 H

00 H

TERRASSA DE CAN60

CARRER D’ANSELM CLAVÉ

DIVENDRES
28
D’AGOST
Correaigua, Nit Golfa Infantil i el gran Guateque!

DIVENDRES 28 D’AGOST

Correaigua infantil

Sortida de la Gralla de la
Guspira dels Blancs

Els més petits també tenen un Correaigua, amb música,
animació infantil i moltes més sorpreses. Veniu a
refrescarvos
amb els Blancs!
Com sempre, el Correaigua Infantil omplirà la plaça de la
Porxada de nens, pares, mares, tiets i avis!

Un acte ple de foc i llum amb les dues bèsties de foc més
emblemàtiques de cada colla: la Gralla de Foc de Blaus i
la Guspira de Blancs.
Per començar l’acte vindrà en Bailo a encendre els
Botafocs.
És un acte de foc: vine vestit per a l’ocasió!

16 H

20:30 H PLAÇA DE LA PORXADA

PLAÇA DE LA PORXADA

ACTE X ACTE

Nit Golfa Infantil amb
Ambäukatunàbia

FIMAC Pop

Nit Golfa Infantil amb el grup Ambäukatunàbia. Estàs
preparat per la festa?
Vine a gaudir, cantar i ballar amb la Colla dels Blancs!

Fantactels neix com a teràpia grupal per a adictes als
iogurts. Vuit persones fan de conillets d’indies en un
experiment pilot en què per superar els seus problemes,
els monitors els proposen agafar els instruments i formar
una banda.
La teràpia fracassa, però el grup segueix endavant.

22 H

22:30 H PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

PLAÇA DE CAN TRULLÀS

ACTE X ACTE

Correaigua

Guateque Reviblanc i les
T’Xuri Patxangues del DJ Vinil

L’acte més emblemàtic de la Colla dels Blancs, una
explosió d’aigua i gresca, el Correaigua. Quatre torres als
extrems de la Porxada ruixant cap al centre de la plaça,
música en directe i la Porxada plena de gent esperant el
més important: AAAAIGUA, AAAIGUAA!

El Guateque dels Blancs Yeyé s’apodera de la Porxada
per fer-nos viatjar a través de moltes dècades musicals
diferents. Aquest any amb més sorpreses que mai i a la
Porxada, no te’l perdis!

22:45 H PLAÇA DE LA PORXADA

00 H

PLAÇA DE LA PORXADA

DISSABTE
29
D’AGOST
Correllets i Blancs Patrick’s day

53

DISSABTE 29 D’AGOST

Correllets

Botifarrada Blanca

El Correllets és la cursa d’obstacles més bestial de la
ciutat. Té lloc al Parc del Congost i Palou. Durant la cursa,
els participants hauran de baixar tubs de plàstic, saltar
bales de paper, passar pel fosso de les pistes, esquivar
obstacles sorprenents i un munt de proves més.
Hi haurà animació, premis pels guanyadors i regals per a
tots!

La festa està a punt d’acabar-se i és important tenir la
panxa ben plena, res millor que una bona botifarra a
l’ombra del Parc Torras Villà!
Preu: 4€

10 H

14 H

PARC DEL CONGOST

PARC TORRAS VILLÀ

ACTE X ACTE

Blancs Patrick’s Day (FIMAC)

Correaigua

Vine a la cloenda del FIMAC, que convertirà la plaça de la
Caserna en una Festa autènticament irlandesa. Hi haurà
cervesa artesana feta expressament per a l’ocasió, menjar
tradicional irlandès i música en directe de la mà d’O’caray
i Nancy Whiskies.

L’acte més emblemàtic de la Colla dels Blancs, una
explosió d’aigua i gresca, el Correaigua. Quatre torres als
extrems de la Porxada ruixant cap al centre de la plaça,
música en directe i la Porxada plena de gent esperant el
més important: AAAAIGUA, AAAIGUAA!

22:30 H PLAÇA DE LA CASERNA

NOU

22:45 H PLAÇA DE LA PORXADA
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DIUMENGE 30 D’AGOST

CONCURS DE RAJOLERS:
TOTA LA COLLA ANIMARÀ
AL RAJOLER DAVID GALÍ
COM L’AUTÈNTIC
LLUITADOR QUE ÉS.

I EL
GUANYADOR
DE LA FESTA
MAJOR 2015
ÉS LA COLLA
DELS ...

Sigui quin sigui el resultat,
esperem que gaudiu de la Festa Major
de Granollers, la nostra, tant com nosaltres!
Visca els BLANCS!
Visca els Blaus!
Visca la Festa Major de Granollers!

Dossier del jurat · Festa Major de Granollers
#blancs2015
2015, Any 3 després de la Reevolució

COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS
MOLTS DELS DRETS RESERVATS

2012

