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La innocentada: la colla dels
Blancs, nou patrocinador del BM
Granollers
La colla anuncia un suposat acord que s'ampliaria si guanyen la quarta Festa
Major consecutiva | Diuen que ho fan gràcies a l'augment de vendes de
marxandatge

El president del BM Granollers, Josep Pujadas, i el cap de colla dels Blancs, Ramon Forns | Colla dels
Blancs

Avui, 28 de desembre, és el Dia dels Innocents, un dia en què és tradició fer innocentades en
forma de notícia. La Colla dels Blancs (https://www.facebook.com/colladelsblancs/?fref=ts) , per
exemple, ha emès un comunicat en què anuncien que seran el nou patrocinador del BM
Granollers. En una nota de premsa difosa als mitjans, la colla explica uns suposats arguments
per fer volar la imaginació.
Segons aquest suposat acord, el patrocini serà per la temporada que ve ?amb la possibilitat
d'ampliar el contracte en cas de que la colla dels Blancs guanyi la quarta Festa Major
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consecutiva?.
El comunicat explica que el cap de colla dels Blancs, Ramon Forns, ha declarat que "és un gran
honor prendre el relleu a Fraikin" i confia en que l'empresa "segueixi col·laborant amb la Festa
Major cedint els seus vehicles, com ha fet fins ara". Forns també ha assegurat que les relacions
entre Fraikin i Blancs no tenen perquè veure's afectades per l'acord amb el BMG. Alhora, el cap
de colla confessa que aquest acord ha estat possible gràcies a l'augment de vendes en el
marxandatge de Blancs: "Haver guanyat la tercera festa major consecutiva ens ha aportat uns
beneficis que mai hauríem imaginat. Volem aprofitar aquesta oportunitat per implicar-nos en el
BMG, que sempre hem vist com una cantera per a la Colla dels Blancs", ha reconegut.
Per altra banda el president del BM Granollers, Josep Pujadas, ha celebrat l'acord i ha assegurat
que "el blanc sempre ha estat el color predominant en les nostres gestes, i ara encara tindrà més
força". A més, ha confessat que "al llarg de la història del club, gairebé tots els jugadors han estat
Blancs convençuts", fet que demostra la predisposició d'aquest a acollir el nou patrocini.
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