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Aquí teniu una versió del dossier 
del jurat, un document que les 
colles preparen per a facilitar als 
membres del jurat la seva feina de 
valorar la festa. 

Aquest any els Blancs hem volgut 
aprofitar la informació que aquí 
recollim per fer-ne una petita versió 
pública disponible per a tothom, 
amb la mateixa informació però 
amagant alguns secrets! ;-)

Esperem que gaudiu molt de la 
Festa Major de Granollers d’aquest 
any i especialment dels actes dels 
Blancs, que hem preparat amb 
molt d’amor i passió durant molts 

mesos perquè tots els granollerins 
i visitants visquin una experiència 
inolbidable.

A més, aquesta edició tindrà 
un gust especial, ja que la Festa 
i les Colles estem d’enhorabona, 
celebrem 30 anys!

Ha plogut molt des de l’estiu de 
l’any 1983, quan Granollers va 
estrenar aquest model particular 
de viure la festa i el futur es 
presentava incert i desconegut. 
El temps ha passat i la Festa ha 
anat creixent fins a convertir-
se en la Festa actual, amb una 
identitat pròpia i un caràcter 100% 
identitari.

“ja veurem qui seran els millors, 
el diumenge ho diran al balcó” 

Visca els BLANCS, 

Visca els blaus! 

Visca la Festa Major!
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Tradició i Avantguarda:
Modernament tradicionals.

TRADICIÓ:
Transmissió, normalment oral, de pares a fills, de fets 
històrics, de coneixements, de creences, de pràctiques, 
de costums, etc..

AVANTGUARDA: 
En un moviment, grups dels precursors o dels que 
sostenen la tendència més avançada.



Blancs és viu, creix i es reprodueix! 
Millorem, sorprenem, portem aire nou!
Res serà igual al que hem fet fins ara. 

Un concurs en què quan la caga, guanyes.
També guanyarem l’estirada de corda infantil!  
Nous formats, espais, sorpreses i reptes!

El bo i millor de Blancs en un dia. 
El bo i millor de Blancs en un espai. 
La unió fa la força, la força de tota la Colla. 

Els més grans t’ensenyaran jocs,
amb els més petits et caurà la baba.
Ja teníem Guapes, ara tenim Bombers!

La festa blanca no es veu, es viu! 
Tu seràs el protagonista dels nostres actes. 

Granollers serà blanc i res ho podrà aturar!

Una nova festa: 100% innovació Aquest any, sí! 

iPlec: l’Aplec del s.XXI Tenim de tot!

Et volem a tu!

Som moderns i innovadors.
Som la tradició cultural de la ciutat.

Tradició i avantguarda es donen la mà. 
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Ja fa més d’un any que la 
Colla Blanca va iniciar el camí 
reevolucionari que ens va donar 
la victoria l’any 2012. Aquesta 
reevolució va comportar canvis en 
la manera de treballar de la colla i 
en la manera de plantejar els actes 
i la festa, potenciant la originalitat 
i la participació per sobre d’altres 
elements. 

Aquest 2013, el repte és encara 
més alt ja que tenim l’objectiu de 
mantenir el camí iniciat ara fa un 
any.

Confiant plenament en la capacitat 
d’adaptació de la Colla i assumint 
més riscos que mai, hem fet del 
canvi la nostra insígnia i pretenem 
sorprendre tots els assistents a la 
Festa Major d’enguany.

 

Hem creat una Festa nova, 
introduint actes nous o canviant el 
format, el dia o la ubicació d’altres. 
Partir de zero és la millor manera 
de seguir avançant i pujant el nostre 
propi llistó.

La Festa Blanca serà un resum 
del que s’ha convertit la Festa 
Major de la ciutat. Un espai on 
allò que és tradicional topa i es 
barreja amb tocs de modernitat. 
D’aquesta manera, alguns actes 
que ja formen part de la història 
de la Colla Blanca, com són la 
Gran Concentració de Bateries, 
la Sardinada o el Correaigua 
entre d’altres, compartiran cartell 
amb altres més innovadors com 
l’experiència major, el lotoburro 
o l’iPlec, un acte que s’allargarà 
tot un dia i del qual n’estem molt 
orgullosos.

Pel que fa a la nostra 
programació, volem destacar que 

LAFESTAMAJORBLANCA2013

“hem fet del canvi 
la nostra insígnia”



és l’any que més s’ha apostat 
per la participació del públic que 
assisteixi als nostres actes. Creiem 
que la millor manera d’aconseguir 
atraure el públic cap a la nostra 
festa és deixar que l’experimentin i 
la sentin en primera persona. Quan 
has viscut la festa blanca és molt 
difícil que puguis desenganxar-t’hi. 
D’aquesta manera, la nostra festa 
està adreçada a tots els públics de 
la ciutat, no només als membres de 
la colla que la fan possible. Gran 
part de l’èxit de la nostra proposta 
passa per arribar al màxim espectre 
de gent possible, tant és el teu 
mocador, l’edat o la cultura, segur 
que tens un lloc a la festa blanca.  

També volem sorprendre a tothom 
en espais menys habituals i en els 
moments menys sospitats, és per 
això que aquest any l’animació al 
carrer tindrà un paper més rellevant 
que altres anys, ja sigui amb la 
presència dels nostres grups més 
habituals, com Mushow o Tutocotot, 
o amb la sorprenent aparició 
d’altres membres de la colla o 
alguna posada en escena musical.

A més a més, estem molt 
orgullosos del paper més rellevant 
que cada vegada van assumint els 
nostres grups infantils. Si fa un any 
van ser les Cuquetes i Dametes qui 
van assumir el repte de fer els seus 
propis actes, aquest any són els 
Petits Corsaris els qui duran a terme 
una apassionant gimcana per als 
més petits. 

I no podem deixar de banda les 
novetats. Passen els anys i la Colla 
segueix creixent. Aquest any, dues 
novetats més. Tindrem un grup nou 
de batucada infantil, que sorprendrà 
i farà caure la baba a parts 
iguals. Per altra banda, les Forces 
Blanques d’Intervenció, format per 

joves bombers, infermers i policies, 
organitzaran un acte divertit i 
didàctic a la vegada i animaran les 
nostres barres i cercaviles.

La Colla Blanca arriba als 30 
anys en un bon moment, amb els 
seus membres carregats de ganes 
i d’il·lusió per guanyar la festa, 
però sobretot molt orgullosos de 
la manera que tenim de fer-la. El 
camí escollit per Blancs, apostant 
per la qualitat, la innovació, el risc 
i la participació ha quallat en una 
ciutat que veu com la seva festa 
creix any rere any i no vol perdre 
la mida justa de les coses. Blancs 
defensem a mort un model que 
creiem encertat i que cal preservar 
per a poder gaudir-ne molts anys 
més.

Assemblea de Festa Major, 2012
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Tipologia d’acte
Fer participar a tothom és un 

objectiu de la Colla i aquest any 
ho aconseguim més que mai! Els 
espectacles i els actes amb l’aigua 
com a protagonista són una 
especialitat blanca i la gastronomia 
i la música, la millor manera de 
passar-ho bé! Una festa plural, que 
té de tot!

Actes per tipus de públic
La Festa Major de Blancs és 

una festa per a tots els públics, 
homes i dones, nens i nenes, avis 
i àvies i nois i noies tenen el seu 
lloc a la programació blanca. Tot 
i així, també hem pensat actes 
especialment per als joves i adults, 
les famílies i els més petits i aquest 
any, especialment, per la gent gran! 
Una festa per tots!

Actes per franges horàries 
La Festa Major de Blancs no 

s’atura, és viva a qualsevol hora 
del dia. Quan la fresca comença és 
quan la festa compta amb més actes 
però enguany hem volgut incidir 
en el matí com una franja festiva 
més, amb actes per a tothom com 
a l’iPlec, que serà tota una jornada 
blanca o amb els Jocs Gegants que 
ja comencen al matí! Tot el dia de 
festa!

LAFESTAENXIFRES

* Segons classificació interna. Alguns actes poden estar a més d’una categoria. 
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La imatge d’enguany està basada en el concepte de l’aplec, on tot d’elements que representen l’essència de la 
festa ens transporten als actes de la Festa Major dels Blancs 2013. Tots ells formen el món de Blancs.

IMATGE: L’ESSÈNCIA iPLEC ‘13

Les sardanes més 
tradicionals  les 
ballarem amb 
música electrònica.

El grup infantil dels 
Corsaris aquest 
any s’atreveixen 
a organitzar una 
gimcana!  

Hem repensat 
alguns dels actes 
gastronòmics i 
estrenem l’Esmorzar 
de Forquilla!

Paranoia portarà a 
Granollers el famós 
concurs televisiu 
Humor Amarillo per 
als més atrevits.

Acostem la química 
als més petits amb 
molts experiments 
en un Show divertit, 
fresc i enriquidor.

La merda et portarà 
la sort! El Lotoburro 
és una experiència 
diferent, sorprenent 
i esbojarrada.

Per primer cop 
hem programat 
actes destinats a fer 
partícep de la festa 
a la gent gran.

El Correaigua és 
un dels actes més 
tradicionals de la 
nostra festa.

L’animació al carrer 
és un punt fort. 
Mushow i Tutocutot 
creixen i presentem 
un grup nou!

La corda és Blanca 
i tothom ho sap. 
Aquest any farem 
tot el possible per 
guanyar la infantil!



IMATGE
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Al mocador d’aquest any volíem fer un 
reconeixement als 30 anys de la festa, des del 
1983 que va començar, ha estat plena de festes 
i ho celebrarem el dissabte a la nit amb l’acte 
83|13, amb moltes serpentines i confetti. 

La samarreta de col·lecció 2013 mostra 
el món blanc d’aquesta festa. Un món 
format pels diferents elements que 
mostren una festa tradicional però 
modernitzada, fresca, inclusiva i actual. 
Aquest any està creada per un jove 
dissenyador de la colla.



Participa! #blancs2013
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Som a facebook.com/colladelsblancs i 
la primera setmana d’agost hem superat 
els 1.500 seguidors! Per a nosaltres és un 
canal més 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 actiu durant 
tot l’any i també hi anem organitzant 
concursos on regalem merxandatge de 
Blancs. Enguany hem creat un esdeveniment 
per cada acte i al confirmar l’assistència 
la majoria de telèfons creen el recordatori 
amb avís una estona abans. 
Animeu-vos a seguir la nostra pàgina! 

Hi tenim un canal que fem servir 
principalment com a arxiu de vídeos. Ho 
enfoquem com el punt on es poden trobar 
alguns dels vídeos que projectem durant la 
Festa Major per si algú els vol veure amb 
més calma des de casa. És un bon lloc on 
poder reviure l’ABM? del repte de l’any 
passat!

Hi som amb l’usuari @CollaDelsBlancs, 
i 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 #blancs2013, demanar 
una cançó el primer dissabte amb 
#dissabtealaporxadaquesoni o el 
divendres a la nit blanca on la gent 
podrà participar a través d’una etiqueta 
concreta.

Acabem d’estrenar-nos a INSTAGRAM 
per afegir-nos a retransmetre la festa en 
imatges i vídeos. Procurarem il·lustrar 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 #blancs2013 i la #fotobib

@CollaDelsBlancs

@CollaDelsBlancs

/colladelsblancs

/blancsgranollers



A part dels actes, els Blancs apostem per omplir el carrer 
de festa i diversió.

Tenim 3 grups diferents que podreu trobar pels carrers i 
places en diferents moments! Un d’ells és nou i et caurà la 
baba quan els vegis!



EL CARRER, BLANC

Cybee (pop) Acustiquem (in)

Cuchillo de Palo (punk-rock)

The Mached Potatoes (soul)

O Caray (celta)

Dissabte 24 20 H DILLUNS 26 19 H

Dimarts 27 21 H

Dijous 29 23 H

Dimecres 28 20 H

ANSELM CLAVÉ, MUSEU PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

PLAÇA DE LES OLLES

ANSELM CLAVÉ / SANTA ESPERANÇA

ANSELM CLAVÉ, FONDA EUROPA

A més a més, tindrem gairebé cada dia un grup de 
música tocant pels carrers de Granollers!



Correaigua infantil



Tota la programació de 
la colla per aquesta Festa 
Major 2013. 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
24

D’AGOST
Comencem agafant força!



ACTE X ACTE

16 H 17:30 H

Es busca aigüer infantil.
Vols mullar al Correaigua infantil?

Es busca aigüer. 
Vols mullar al Correaigua?

21

Gimcana d’obstacles aquàtics. L’objectiu és fer la carrera 
amb el menor temps possible, es cronometra a tots els 
participants i guanyaran el nen i nena que millors temps 
facin, l’obsequi serà pujar a mullar a dalt les torres el 
divendres al Correaigua infantil. També es farà un sorteig 
amb tots els participants a la gimcana i un altre nen i una 
altra nena també podran mullar el mateix divendres.

Gimcana d’obstacles aquàtics. L’objectiu és fer la carrera 
amb el menor temps possible, cronometrarem tots els 
participants i guanyaran l’home i la dona que millors 
temps facin, l’obsequi és pujar a mullar a les torres 
durant un dels Correaigua. Per altra banda, també es 
farà un sorteig amb tots els participants i un altre home i 
una altra dona també guanyaran.

PLAÇA DE CAN TRULLÀS PLAÇA DE CAN TRULLÀS



DISSABTE 24 D’AGOST

18 H 21 H

Acadèmia de gladiadors. Sopar Romà

L’Acadèmia de Gladiadors és un circuit infantil de 10 
proves que els infants hauran de superar per esdevenir 
un autèntic Blanqarivm. T’atreviràs a passar les proves? 
Ja pots anar afinant la punteria, practicant amb la llança 
romana, entrenar-te esquivant obstacles i moltes habilitats 
més que et caldrà demostrar! 

Sopar inspirat en la cuina dels romans, fet per la cuinera 
Mercè Brunés (Restaurant El Folló). Diversos plats romans 
per llepar-se els dits i tot regat amb un bon vi. Vine a 
sopar i gaudeix amb els Blanqarivm! 

Reserva de tiquets a soparroma@blancs.cat i a la 
mateixa plaça una hora abans del sopar.

PLAÇA DE LA PORXADA PLAÇA DE LES OLLES



ACTE X ACTE

23 H 24 H

We Will Mushow You 2.0!
Concert amb Tapeo Sound System
i #dissabtealaporxadaquesoni

Concert i espectacle del grup Mushow de la Colla dels 
Blancs. Percussió i vent al servei de les millors cançons de 
l’estiu. Si l’any passat els Mushow van impressionar-nos a 
tots amb el seu primer espectacle d’escenari, aquest any 
ens porten un nou format, nou repertori i mooolta més 
diversió! Aquest estiu van tocar al Musik N Viu, amb Els 
Catarres i Cat Rock!

Concert de versions amb el grup Tapeo Sound System, 
i en acabat, segueix la primera nit de festa amb els DJ 
Fokas! Si l’any passat et va encantar la nit de dilluns als 
Porcs, aquest any arriba #dissabtealaporxadaquesoni

Fes servir aquesta etiqueta per demanar cançons i, si 
passen el filtre Fokas, les posarem! 
Una nit per a no parar de ballar!

PLAÇA DE LA PORXADA PLAÇA DE LA PORXADA

23



DIUMENGE
25

D’AGOST
Tots junts al cercavila. Se’ns cova l’arròs?



ACTE X ACTE

12 H 18 H

Partit d’handbol Cercavila del Repte

La primera competició amistosa fora del programa 
oficial. El tradicional partit d’handbol blancs vs blaus té 
lloc el primer diumenge de Festa Major entre els equips 
de cada colla. Els valents que es lleven d’hora, competint 
per la Copa d’Handbol de Festa Major. 

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!

ANNEX PALAU OLÍMPIC (Per confirmar)
PLAÇA DE LA CORONA FINS LA PLAÇA 
DE LA PORXADA

25



DIUMENGE 25 D’AGOST

21 H 22 i 24 H

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, però enguany els qui el preparen ens han 
avançat que té relació amb l’aniversari de la festa.

Després del repte es fa el sopar de germanor de les 
colles a sota la Porxada, en mostra de la rivalitat sana. 

Després de sopar, a les 24 h, la festa d’inici de Blancs i 
Blaus amb el ja tradicional Bingo Musical coorganitzat 
per les dues colles.

PLAÇA DE LA PORXADA PLAÇA DE LA PORXADA



ACTE X ACTE

PLAÇA DE LA PORXADA

DILLUNS
26

D’AGOST
Jocs GEGANTS, Sardines i Bateries.

27



DILLUNS 26 D’AGOST

11 i 17 H 19:30 H

Jocs GEGANTS. Vine a jugar i esmorzaràs! Posa’t en forma amb el Body ComBlanc

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. Aquest any té dues novetats 
importants: 1. Doble sessió de matí i de tarda! 
2. Renovem molts dels jocs, n’hi ha de nous, no t’ho 
perdis!

Classe de body combat perquè tothom s’animi a fer una 
mica d’esport. 

Vine a suar la samarreta blanca!

PLAÇA DE LA CORONA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA



ACTE X ACTE

22 H 22:30 H

Posa’t el mar a la boca. Sardinada Popular.
Concert de la Terrasseta de Preixens Gran Concentració de Bateries i Percussió

Sopar mariner organitzat pel grup de les Sirenes 
Blanques i els Corsaris. Fars i xarxes, gerres de vi blanc, 
sardines, all i juliverd i rom cremat. 
Les Sirenes i els Corsaris ambientaran la plaça de 
l’Esglesia i ens oferiran una vetllada de gust mariner.
Preu: 7€

Un espectacle que ja és tradicional a la festa blanca però 
que enguany està ple de novetats en la seva 7a edició. 

Sorpreses i nous convidats amb el públic més participatiu 
que mai! 

Atenció a la nova ubicació!

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA CARRER ANSELM CLAVÉ

29



DIMARTS
27

D’AGOST
Dia de l’iPlec!



ACTE X ACTE

La Tradició i l’Avantguarda són dos conceptes 
que aquest any els blancs unim més que 
mai. És per això que ens agrada molt fer un 
aplec dels Blancs on tot el dia passin coses 
blanques, on tots els actes són nous o amb 
nous formats, on gairebé tots els grups de la 
colla hi participaran d’alguna manera o altra. 
Un aplec modern i actual, l’iPlec. 
Benvinguts a l’iPlec dels Blancs.

A part dels actes que trobareu detallats a 
continuació, a l’iPlec hi passaran coses tot el 
dia. Comptarem amb l’animació de diferents 
grups de la colla, amb les Pubilles Guapes 
del Tutú Blanc, amb un tastet de l’Humor 
Blanquillo i fins i tot una Disco Mòbil al vespre 
amb la Turca, pels carrers del centre de 
Granollers.

iPlec

Concepte

Animació

31



PLAÇA LLUÍS PERPINYÀ

PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

iPlec Jazz 

Jocs com els d’abans per una 
festa com la d’avui.

Sardanes “Switched-on”Esmorzar de Forquilla

Vine a fer mitja i decorem l’iPlec

12:30 H

11:30 H

18:30 H10 H

11 H

Concert de jazz amb músics reconeguts 
com el granollerí Albert Marquès i el 
també vallesà Marc Miralta a la bateria. 
Per acompanyar la música podreu gaudir 
del ja tradicional vermut amb plats del 
restaurant La Magrana.

Avis, àvies, pares, mares i nens i 
nenes jugant a jocs d’abans i d’ara, la 
diversió de sempre garantida.
Vine a jugar amb els teus néts!

Ballada moderna de la dansa més 
tradicional. De la mà del grup 
Cinemascope proposem un repte 
als balladors més experts i una 
oportunitat única per als nous 
balladors!

Un esmorzar de forquilla a 
cop de brasa per començar 
l’iPlec amb força a càrrec 
de la Comitiva del Ganxet. 
Venda de tiquets a partir de 
les 9 h. Preu: 4€

Fer Mitja és tradicional, està de moda i ens 
encanta! Hem creat aquest acte per obrir la 
festa dels Blancs a tots els públics, des dels més 
moderns als que han fet mitja tota la vida. El 
fil i els colors ompliran la plaça i seran la base 
decorativa de l’iPlec!



ACTE X ACTE

Holi Party. Omplim l’iPlec de 
colors

Xips But-iPharra

Químicament és possible! 
El show de la ciència a l’iPlec

Cloenda de l’iPlec

18 H

20:30 H

20 H

22:30 H

Holi party és un festival hinduïsta de 
primavera celebrat a l’Índia i el Nepal.
Es reproduirà el festival de colors juntament 
amb música i danses de bollywood. Vine a 
conèixer la festa hinduïsta més tradicional!

Per acabar l’iPlec amb un bon regust, 
res millor que un sopar plegats. Vine 
a sopar i omple la panxa amb els 
Blancs! Les botifarres com mai abans 
les haviem fet els Blancs.

T’agrada la ciència? Tens intriga per saber 
perquè les coses són com són? Has provat 
mai a casa de tirar un Mentos en una 
ampolla de Cocacola? Aquest acte és per tu! 

Fem memòria de tota una jornada 
d’iPlec, acabem el vespre amb força 
i ritme, per seguir després gaudint als 
concerts que la Colla ens ha preparat.
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DIMARTS 27 D’AGOST

21 H 23 H

Peter Pan i les noies que no volien créixer Som Foc

Les joves Dametes que no volen crèixer ens presenten 
un nou espectacle de llum i color que omplirà el Parc de 
màgia. L’any passat van debutar amb acte propi i aquest 
any segur que ens sorprendran amb més novetats.

El tradicional espectacle de les Dames de Foc amb 
nous números i més seductor que mai. Sorprendran al 
públic amb els seus malabarismes atrevits i no aptes per 
principiants. 
Les Dames són foc, Blancs som foc!

PARC TORRAS VILLÀ PARC TORRAS VILLÀ



ACTE X ACTE

23:30 H 23:30 H

Concert amb la Cobla Lafaille
Concert amb La Central Reggaeactiva
+ les T’Xuri-Patxangues del DJ Vinil

Un cop acabat l’iPlec, acabarem la vetllada movent 
l’esquelet. Concert amb grans cançons en format 
electrònic. Música disco a mans d’una cobla referència 
que ve de França. No t’espantis pels prejudicis i vine a 
gaudir de bona música i molta festa! 

I si la música disco no és el teu fort, a la Porxada hi 
haurà un concert amb La Central Reggaeactiva, un 
grup vallesà. I la festa seguirà fins la matinada amb un 
punxadiscs de la colla, en Txuri, amb la maleta plena 
d’èxits i bona música a la que ja ens té acostumats.

PLAÇA PERPINYÀ PLAÇA DE LA PORXADA
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DIMECRES
28

D’AGOST
No et perdis: Concert de Quin Kacau i l’espectacle HEIVA!



ACTE X ACTE

18 H 18:30 H

Concert amb Quin Kacau. 
Per a infants de 0 a 5 anys 

Tiki-Takvm: Vine a jugar 
a l’autèntic futbolvm romà

Concert infantil per a nens i nenes d’entre 0 i 5 anys amb 
el grup musical de Granollers Quin Kacau. 

Ballarem, cantarem i riurem per passar una tarda genial!

La jove colla Blanqarivm us proposa una competició de 
futbol en una pista lliscant. 

Marca un gol en aquest camp tan especial!

PLAÇA DE LA CORONA PARC TORRAS VILLÀ
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DIMECRES 28 D’AGOST

20 H 21 H

Remullada del Ganxet (fora programa) TuCremuTot

Petit cercavila per acollir als nous membres i fer l’acte 
simbòlic de la remullada de la mongeta del ganxet. S’hi 
farà entrega dels pins anuals de membre de Ganxet!

Està previst sortir a les 20 h de la Troca, passant per la 
Corona, i acabant al davant de la Fonda Europa. 

Cercavila de foc que ens portarà de La Porxada al Parc 
Torres Villà lluïnt la batucada de foc dels joves blancs.

Un cop al parc un petit concert donarà el toc d’inici a 
l’espectacle de les afrotarades. 

DAVANT DE LA FONDA EUROPA PARC TORRAS VILLÀ



ACTE X ACTE

22 H 23 H

Swing amb Sandy Rivers Jazz Band HEIVA! Nit de teranga afrotarada. 

Concert de swing amb Sandy River Jazz Band.
Ball social i petit taller d’introducció als passos bàsics del 
swing durant la mitja part del concert.

Hi haurà servei de bar i tauletes perquè la gent pugui 
seure a pendre alguna cosa, a mirar com ballen, etc.

Accés al recinte a partir de les 22:30. 
Després de l’èxit de l’any passat, les Afrotarades tornen 
a preparar un emocionant espectacle per la nit de 
dimecres al Parc. Enguany, a més de les danses africanes, 
el parc s’omplirà d’un autèntic ambient africà que ens 
transportarà terra enllà.

PLAÇA DE LA CORONA PARC TORRAS VILLÀ
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DIMECRES 28 D’AGOST

24 H 22 i 2 H

Disco Inferno (Hot Edition)
Sopar a la Fresca + La Gran Correguda 
(fora programa)

Les melodies més infernals i estiuenques tornen a 
la Porxada un any més. Aquest cop, però, venen 
carregades de novetats pel que fa a l’animació de la 
festa. És un acte nocturn i per públic adult, així que 
deixeu-vos endur per l’escalfor de l’infern i no us poseu 
les mans al cap, que estem de Festa Major!

Els organitzadors de La Gran Correguda (la cursa 
nudista per Granollers que es fa cada dimecres a la nit) 
no han deixat mai de fer-la espontàniament, tot i que no 
sortís a programa. Aquest any, a més, s’ha preparat un 
Sopar “a la Fresca” a l’interior del Restaurant Mirallet 
de Granollers, on comptem que hi assistiran més d’una 
vintena de comensals.

PLAÇA DE LA PORXADA RESTAURANT MIRALLET i PORXADA



ACTE X ACTE

DIJOUS
29

D’AGOST
El dia de l’Humor Blanquillo i del Pregó, aquest any sí!
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DIJOUS 29 D’AGOST

1 H 16 H

Vols ser bomber? Fes-ho amb les 
Forces Blanques d’Intervenció! Humor Blanquillo

Sabeu que fa un bomber? 
I un polícia? 
Voleu ser-ho durant una estona? 
Les Forces Blanques d’Intervenció us ensenyaran la feina 
que fan els cossos de seguretat cada dia!

L’Humor Blanquillo, joc de proves inspirat en el famós 
concurs televisiu Humor Amarillo, és un concurs on els 
participants hauran d’anar superant proves,i només qui 
les superi totes, accedirà a la prova final! 

Un acte participatiu, tremendament divertit i preparat per 
no parar de riure!

AVINGUDA DEL PARC PARC DE PONENT



ACTE X ACTE

17:30 H 21:30 H

A l’abordatge de la Corona! Sopar amb la Comitiva del Ganxet 

Petita gimcana per a grans corsaris! 
Diverses proves per a públic infantil, amb l’animació d’un 
mag i sorpreses per endur-se a casa!

Els petits Corsaris és un grup infantil que també s’ha 
animat a fer un acte per primer cop!

Sopar a base de mongetes, cansalada i botifarra regat 
amb un bon vi blanc. 
Els homes més elegants de la colla t’oferiran un sopar 
ben gustós. 

Salut i pets!

PLAÇA DE LA CORONA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
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DIJOUS 29 D’AGOST

23 H 24 H

Comatiliqvm (fora programa) Rècord QuinEss?

De la mà de Blanqarivm arriba aquest acte fora de 
programa que consisteix en una competició de 16 equips, 
format per 4 integrants cadascun, els quals hauran de 
superar proves d’habilitat on el beure juga un paper 
important en l’equilibri! 
Acte exclusiu per a majors d’edat i en horari nocturn.

Vine a l’acte més ballable de Festa Major! Música de tots 
els temps per a tots els públics!
Segueix i balla diferents cançons al ritme de les divertides 
coreografies que Les Guapes anirem mostrant en una 
pantalla. Enguany, per ser el 30è aniversari de la Festa 
Major, també ballarem en directe!

PLAÇA JM FOLCH I TORRES ANSELM CLAVÉ



ACTE X ACTE

DIVENDRES
30

D’AGOST
Corda infantil, Experiència Major i molta festa!
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DIVENDRES 30 D’AGOST

16 H 18 H

Correaigua Infantil
Cordvm Cercavilvm. Com guanyar 
l’estirada de corda infantil

Els més petits també tenen un Correaigua, amb música, 
animació infantil i moltes més sorpreses. 

Veniu a refrescar-vos amb els Blancs!

Els nens i nenes blancs tenen un repte per davant: 
aconseguir guanyar l’estirada de corda infantil. Amb la 
força de Blanqarivm i els millors trucs ho aconseguiran! 

Vine a practicar i a saber com guanyar l’estirada!

PLAÇA DE LA PORXADA PLAÇA DE LA CORONA



ACTE X ACTE

20:30 H 22:30 H

Sortida de la Guspira dels Blancs Correaigua

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. Cinc cremades de la Gralla 
de Blaus i cinc cremades més de la Guspira dels Blancs 
intercalades. Per començar l’acte vindrà en Bailo a 
encendre els Botafocs.

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!

PLAÇA DE LA PORXADA
TAMBÉ DISSABTE A LA MATEIXA HORA TAMBÉ DISSABTE A LA MATEIXA HORA

PLAÇA DE LA PORXADA
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DIVENDRES 30 D’AGOST

22:30 H 23:45 H

Nit golfa infantil amb Ambäukatunàbia Experiència Major

Els més petits també tenen la seva nit de festa grossa. 

Els Ambäukatunàbia faran cantar i ballar a menuts i 
grans i ens oferiran jocs i sorpreses!

Durant l’últim any un grup de científics de la 
“International Research Network for Behavioural Studies 
in Big Parties” ha estudiat la trajectòria de la Festa Major 
de Blancs i Blaus de Granollers i mostrarà les conclusions 
en forma d’una experiència interactiva que s’inaugurarà 
el divendres 30 d’agost a la nit i es podrà visitar fins al 
diumenge 1 de setembre a l’edifici del Gra de Granollers 
(accés per cantonada c/Barcelona amb c/Sant Cristòfol).

PLAÇA DE CAN TRULLÀS PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, Edifici del GRA



ACTE X ACTE

24 H 24 H

Guateque “ Aquells meravellosos 70’s” 83|13: La festa contínua amb DJ Redo

De la mà dels Blancs Yeyé recordarem la música 
d’aquells meravellosos 70’s tant estimats i enyorats. La 
segona edició del Guateque aquest any repassarà la 
música de la decada anterior. Música disco d’aquella 
època, actuacions en directe d’artistes convidats i un 
munt de sorpreses!

30 anys de festa i no ens aturem. La festa més moderna 
ja és tradicional i cal reivindicar la història! Una nit per 
repassar aquests 30 anys de música, festa i color BLANC!
DJ Redo és un punxadiscs amb experiència en mil i una 
festes, discoteques i saraus. És DJ resident a la sala CLAP 
de Mataró. En podrem gaudir tota la nit, del 83 al 2013 
sense parar! Amb regals i moltes sorpreses!

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA PLAÇA DE LA PORXADA
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DISSABTE
31

D’AGOST
Correllets i LotoBurro.



ACTE X ACTE

10 H 13 H

Correllets. Cursa d’obstacles. LotoBurro. Si la caga, guanyes! 

El Correllets és una cursa d’obstacles que té lloc al Parc 
del Congost, Palou i el propi riu Congost des de fa tres 
anys. Al llarg de la Cursa els participants hauran de 
baixar per tubs de plàstic, saltar bales de paper, passar 
pel fossar de les pistes i un munt més de proves. Enguany 
presentem una novetat important: introduim un circuit per 
a infants de 8 a 11 anys. Informació a www.correllets.cat

Concurs innovador i sorprenent. Aquest 2013 renovem 
les tradicions, modernitzem allò més bàsic i amb aquesta 
premisa presentem un concurs, el Lotoburro, en què 
caldrà comprar butlletes a 2€ per concursar i apostar 
a quina casella cagarà el burro. Ja se sap, la vida i la 
festa, són una loteria! I aquí si la caga, guanyes!

PARC DEL CONGOST PLAÇA DE LES HORTES
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DISSABTE 31 D’AGOST

14 H 16 H

Botifarrada Blanca. Correscuma

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 de la Plaça de les Hortes! Durant la Botifarrada 
podreu estar pendents del LotoBurro, que passa a la 
mateixa plaça.

Un acte pensat per a un públic infantil i familiar. El 
Correscuma projectarà escuma blanca a tot arreu mentre 
sona música ben ballable!
A més, hi haurà sorpreses perquè tots els nens i nenes 
participin d’aquesta gran festa de l’escuma!

PLAÇA DE LES HORTES PLAÇA JM FOLCH I TORRES



CONCURS DE RAJOLERS: 
ELS PETITS DE LA COLLA 
ANIMARAN AL NOSTRE 

RAJOLER DAVID GALÍ.

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE





I EL 
GUANYADOR 
DE LA FESTA 
MAJOR 2013 
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!



PÀGINA EN BLANC



PÀGINA EN BLANC



Dossier del jurat · Festa Major de Granollers
#blancs2013

2013, Any 1 després de la Reevolució

COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS
MOLTS DELS DRETS RESERVATS

DISSENY I MAQUETACIÓ: RAMON FORNS


