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Blancs i Blaus tornen a fer de
Granollers la capital de la festa
Nou intensos dies de celebració culminaran el diumenge 30 d'agost amb el
veredicte | La Festa Major celebra el trentè aniversari de la seva raó de ser, el
Concurs de Rajolers

Blancs van guanyar la festa major l'any passat. Foto: Toni Torrillas

Tot a punt per l'inici de la Festa Major de Blancs i Blaus (http://www.granollers.cat/festamajor)
aquest dissabte i fins el diumenge 30 d'agost. La programació torna a proposar activitats d'allò més
variades i vol que el públic, de totes les edats, participi "activament", tal com han explicat els
membres de la Comissió de Festa Major, integrada per les colles de Blancs i Blaus i l'Ajuntament
de Granollers.
Aquest any, la celebració la protagonitzaran les activitats pensades en blanc i en blau, "dos colors
que exemplifiquen una manera de fer festa i d'idear-la, de motivació i innovació, d'incansable treball
conjunt". Aquest 2015, a més, els Blancs i els Blaus asseguren que serà la Festa Major "més
participativa", al llarg dels nou intensos dies. El relator d'aquest 2015 serà el reconegut dramaturg
granollerí Pau Miró
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/23232/dramaturg/pau/miro/sera/relator/festa/m
ajor/blancs/blaus/2015) aquest diumenge.
30 anys del Concurs de Rajolers i primer mosaic del públic al Palau
Una de les fites d'enguany serà el trentè aniversari del Concurs de Rajolers, gran colofó l'últim
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/23339/blancs/blaus/tornen/fer/granollers/capital/festa
Pàgina 1 de 2

diumenge de la Festa Major, que presenta novetats en el format. El Palau d'Esports torna a
acollir la prova que dóna sentit a la festa, amb la promesa de ser "més àgil i dinàmica". És per això que
s'instaura un protocol d'entrada i sortida dels rajolers i, a més, el concurs serà retransmès en
directe, com si es tractés d'un partit d'handbol.
L'entrada a pista dels rajolers estarà acompanyada de música i llum. Un cop al terreny de joc en
Miquel Locubiche i en David Galí faran les peces de mostra. A continuació començarà el concurs; els
rajolers disposen de quinze minuts, cinc minuts per cairons, rajoles i maons. Un jurat
especialitzat, aquest any dos membres del Col·legi d'Aparelladors, valoraran l'execució de les
peces.
En acabar, els rajolers signaran les peces de mostra que han fet a l'inici del concurs per donar fe
de l'acte i com a reconeixement de la feina. Aquestes peces es guardaran i es couran. A més,
per tal de celebrar el primer Concurs de l'any 1985 al parc de Torras Villà, es farà, per primera
vegada, un mosaic al Palau d'Esports amb la participació de tot el públic.
El sopar de fi de festa torna al parc de Torras Villà
Una altra de les novetats es viurà, també, el darrer diumenge. A partir de les nou del vespre, el
parc Torras Villà torna a convertir-se en l'espai per sopar junts, veure els focs artificials i fer temps
tot esperant el veredicte de la Festa Major.
El sopar es farà a l'esplanada de davant de les graderies i està organitzat per la Comissió de Festa
Major i amb la col·laboració de les empreses Carns Homs i Agustí Roura. El preu del tiquet serà de
sis euros.
Programació de la festa major
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