
 

 



 

 

Benvolguts granadencs i granadenques,  

 

Com ja sabeu, la Festa Major de la Granada representa un dels moments de l'any 

on l'alegria, la diversió i la il·lusió estan més presents que mai al nostre poble. 

 

Estic segur que aquesta Festa Major es recordarà com una de les més especials, 

no tan sols per la diversitat d'actes que tindran lloc, sinó perquè també serà la pri-

mera Festa Major de la nova normalitat en què podrem veure'ns de nou el somriu-

re. 

 

Per això, un any més i aquest en especial us convidem a compartir i gaudir d'a-

quests dies amb les vostres famílies, amics i veïns. 

 

Granadencs i granadenques, tenim la sort de viure a la Granada, un petit poble 

que celebra una gran Festa Major. Gaudiu-la, respecteu-la i viviu-la! 

 

Molt bona Festa Major a tothom! 

 

El vostre alcalde,  

Joan Cols i Canals 

  



 

 

DIJOUS, 7 DE JULIOL 

A les 7 de la tarda, amb sortida des del Centre Cívic 

Pedalada popular 

Per participar-hi s’ha de dur casc. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. 

Ho organitza: Bici Club Alt Penedès 

 

A les 9 del vespre, amb sortida des de la plaça de la Independència 

Correbars, amb animació 

a càrrec de PD Llucifer 

Podeu comprar els tiquets al mateix lloc a partir de les 20.30 h. Preu: 12€. Inclou 8 

consumicions, sopar i obsequi. No es vendran tiquets a menors de 18 anys. 

Ho organitza: Diables de la Granada 

  

DIVENDRES, 8 DE JULIOL 
A les 11 del matí, a la plaça de la Ginesta 

Gimcana del Casal d’Estiu 

Obert a tots els nens i nenes. 

Ho organitza: Consell Esportiu de l’Alt Penedès 



 

 

A les 8 del vespre, al camp de futbol Josep Ferré Farriol 

Final del XIII Torneig de Futbol-7 

Ho organitza: Servei Jove de la Granada-Dinamo 

 

A 2/4 de 10 de la nit, al Centre Cívic 

Pregó, a càrrec de Gisela Guitart i Font 

 

En acabar el pregó, 

Cercavila de foc 

Amb la presència del Ruc i els Diables de la Granada, l’Espanta-rucs 

de Sant Jaume dels Domenys i el Cabrot del Vendrell. 

 

En acabar la cercavila, a la Plaça de l’Església 

Pujada del Ruc al campanar 

Ho organitza: Ruc de la Granada 
 

Tot seguit,  

Castell de focs  

A càrrec de la Pirotècnia Igual 



 

 

A la 1 de la matinada, a l’esplanada del Centre Cívic 

Concert amb Band-idos 

Ho organitza: Diables de la Granada 

 

I després,  

PD The Pinky Horses 

Ho organitza: Diables de la Granada 

 

DISSABTE, 9 DE JULIOL 

De les 11 del matí a les 2 del migdia, a l’esplanada del Centre Cívic 

Activitats infantils 

Vine a jugar amb els jocs gegants de la Festa Major de la Granada! 

 

A les 11 del matí, al Celler Cooperatiu 

Inauguració de la XX Mostra 

de Vins DO Penedès i Caves 

A càrrec de Ton Colet, millor sommelier de Catalunya del 2022; l’Il·lm. Sr. Joan Cols 

i Canals, alcalde de la Granada, i el Sr. Joan Pons i Font, president del Celler Coo-

peratiu de la Granada, i dels membres de la Jove Agrupació Dionysos. 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 

 

 



 

 

A 3/4 de 12 del migdia, al castell i al campanar 

Tast històric 

Inscripcions limitades al correu dionysoslagranada@hotmail.com. 

A càrrec de la DO Penedès.  

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 

 

A les 12 del migdia, a l’Església de Sant Cristòfol 

Repic de campanes i tronada 

 

 A les 12 del migdia, a l’esplanada del Centre Cívic 

Concert infantil 

amb Els Superherois 

 

A les 12 del migdia, davant del bar Tram Central 

Vermut electrònic, amb 

Dasistsara i PD Parpels 

Ho organitza: Tram Central 



 

 

A les 6 de la tarda, davant de l’Ajuntament 

Diada castellera 

Amb els Xicots de Vilafranca, la Colla Castellera de 

la Bisbal del Penedès i els Falcons de Vilafranca. 

Ho patrocina: Maset 

 

A les 6 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

Obertura de la XX Mostra 

de Vins DO Penedès i Caves 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 
 

A les 2/4 de 7 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

Concert amb Slim Jim Trio 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 

     A les 8 del vespre, al Celler Cooperatiu  

Concert amb 

Elêctric Gozarela 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 
 

 

 



 

 

A les 10 del vespre, a la Societat El Casal 

Concert amb Chicanos 

Ho organitza: Tram Central 

 

A 2/4 d’11 de la nit, amb sortida des de la plaça de l’Església 

Correfoc 

Ho organitza: Diables de la Granada 
 

En acabar el correfoc, a l’esplanada del Centre Cívic 

Lectura dels versots 

Ho organitza: Diables de la Granada 

 

A les 12 de la nit, a l’esplanada del Centre Cívic 

Concert amb Porto Bello 

 

En acabar, 

DJ Chris Farom 

 

 

 

 

 



 

 

DIUMENGE, 10 DE JULIOL 

A les 11 del matí, a l’Església de Sant Cristòfol 

Missa solemne en honor a Sant Cristòfol 

 

En acabar la missa, 

Baixada del Ruc del campanar  

 

Seguidament, 

Cercavila 

Amb el Ruc, els Diables, els Gegants, els Bastoners, 

el ball de Gitanes, el ball de Panderetes i el ball de 

Picarols, acompanyats per la Cobla Catània. 

 

Un cop iniciada la cercavila, a la Plaça de Sant Joan 

Benedicció de vehicles 

 

En acabar la cercavila, a l’esplanada del Centre Cívic 

Sardanes amb la Cobla Catània 

Ho patrocina: Farmàcia Vidal Delclòs 

 

 



 

 

A les 6 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

Obertura de la XX Mostra 

de Vins DO Penedès i Caves 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 
 

A 2/4 de 7 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

DJ John Jacobsen 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 

 

A les 7 de la tarda, a l’esplanada del Centre Cívic 

Concert amb 

l’Orquestra Maravella 

Hi haurà copa de cava per a tothom. 

Ho patrocina: CAP Colomé 

 



 

 

A les 8 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

Concert amb 

Northern Cellos 

Ho organitza: Jove Agrupació Dionysos 

 

A 2/4 d’11 de la nit, a l’esplanada del Centre Cívic 

Ball amb l’orquestra Maravella 

 

DILLUNS, 11 DE JULIOL 
A les 11 del matí, a l’avinguda de Catalunya 

Parc inflable aquàtic 

Parc refrescant amb tobogan. La millor manera de passar la calor i divertir-se! 

 

A les 12 del migdia, a l’Església de Sant Cristòfol 

Missa de difunts 

 

A les 5 de la tarda, a la plaça de l’Església 

Baixada del Ruc petit del campanar 



 

 

Seguidament, 

Cercavila infantil 

Amb el Ruc petit, els Diables petits i timbalers, els Gegantons, els Bastoners petits, 

el ball de Picarols i el ball de Panderetes i l’Escola de Música de l’Alt Penedès. 

 

En arribar a l’esplanada del Centre Cívic, 

Concert de l’Escola de 

Música de l’Alt Penedès 

 

Mentrestant, al mateix lloc  

Sindriada 

A càrrec de Fruita de Cal Roca. 

 

A les 8 del vespre, al camp de futbol Josep Ferré Farriol 

Partit de futbol 

solters/es contra casats/des 

Inscripcions: No socis, 3 €; socis, gratuït. Convocatòria a les 8 del vespre. 

Ho organitza: Club de Futbol La Granada 



 

 

A 2/4 de 10 del vespre, a l’esplanada del Centre Cívic 

Teatre amb Amor3, Shakespeare 

al cap, de la companyia Fàc-of 

Estimar o no estimar: aquesta és la qüestió. 
 

Seguidament, 

Concert amb Barcelona Rock Strings 

Tribut a la cultura rock amb temes de Led Zeppelin, AC/DC, Queen...  
 

I per acabar, 

Castell de focs de cloenda 

A càrrec de Drac Màgic 

 

DISSABTE, 16 DE JULIOL 

A les 9 del vespre, amb sortida des del Centre Cívic 

8a Cursa i caminada Solidaris La Granada 

Amb l’opció de fer les curses de 7 o 15 km o la caminada de 7 km. 

Inscripció prèvia a www.lagranada.com/web/cursa. 

Ho organitza: Solidaris La Granada 



 

 

A les entitats del municipi per la seva implicació en els actes que integren aquesta 

programació. 

A la Gisela Guitart i Font, pel pregó. 

A l’Oriol Gené, per la portada del programa i la imatge gràfica de la festa. 

Al Celler Cooperatiu, per acollir la XX Mostra de Vins DO Penedès i Caves. 

Al Consell Parroquial, per facilitar l’organització dels actes programats a la Plaça 

de l’Església i el repic de campanes. 

Als membres del Remer, l’ADF i el GEIF, per garantir la seguretat en els actes que 

ho requereixen. 

A les empreses que han fet aportacions econòmiques per fer possible aquest pro-

grama. 

A tots els veïns i veïnes del poble que sabeu participar de tots els actes amb el ci-

visme adequat i, especialment, a tots aquells que us hi heu implicat a títol perso-

nal. 



 

 

Engalaneu i guarniu els balcons amb senyeres i domassos per tal que la Granada 

respiri la festa per tot arreu! 

Les places i carrers on hi ha actes programats poden estar tancats a la circulació i 

prohibit l’aparcament en determinades zones. Respecteu la senyalització. 

Les atraccions estaran ubicades a la zona esportiva. 

Queda reservat el dret de modificar el programa per causes de força major. 

L’Ajuntament no es farà responsable dels possibles danys ocasionats als vehicles 

mal estacionats. 

Demanem a tothom qui participeu a la festa, la col·laboració i ajuda pel bon funci-

onament dels actes, així com que el civisme i el respecte es mantinguin durant to-

ta la Festa Major. 

L’horari de la XX Mostra de Vins DO Penedès i Caves és el dissabte d’11 a 15 h i de 

18 a 22 h i el diumenge de 18 a 22 h.  

El concerts de dissabte a la nit comptaran amb un Punt Lila d’informació i asses-

sorament per prevenir situacions de violència masclista i d’acompanyament per a 

les possibles víctimes d’agressions sexistes.  

Els perfils de l’Ajuntament a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Te-

legram) faran un seguiment acurat i informaran sobre qualsevol incidència que hi 

pugui haver. En els quatre casos el perfil és @AjLaGranada. 

En les cercaviles i correfoc hi ha elements de pirotècnia. Es recomana als veïns 

dels carrers afectats que protegeixin vidrieres i entrades. 



 

 

La Gisela Guitart i Font serà la 31 pregonera 

de la Festa Major de la Granada. De 27 anys, 

actriu de professió i sommelier per passió, al 

2019 es va graduar en Estudis Superiors d'Art 

Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelo-

na. 

A més de ser una actriu molt polifacètica, to-

ca el violoncel i la bateria, i practica diferents 

esports (entre ells, el patinatge artístic, la na-

tació i les teles acrobàtiques), i sempre amb 

la defensa dels drets i llibertats de les dones i 

de la comunitat LGTBIQ+ en el rerefons. 

El 2021 entra a formar part de la companyia 

Fac-òF. També ha actuat al TNC amb Variaci-

ons dirigit per Jade Maignan, a W.I.T.C.H. de 

la cia. Les Fugitives i a CORtradiccions, inclo-

ses en la programació de la XXV Mostra de Teatre de Barcelona. Ha participat com 

actriu en diversos curtmetratges com Aprehendre de Maria Burgués i Avisa quan 

arribis d'Irene Margalef. També ha participat en la sèrie Com si fos ahir de TV3 i 

Paraíso de Movistar+ i és cofundadora de la productora Malniu Films; on explora 

els rols de guionista i direcció d'actrius. 

 



 

 

El dissenyador i enginyer de disseny granadenc 

Oriol Gené, de 33 anys i sota la seva marca 

urydesigns, ha estat l'autor de la portada del 

programa de la Festa Major de la Granada d’en-

guany. 

De l'Ury cal destacar el seu caràcter emprenedor: 

la seva primera empresa de serveis de disseny i 

comunicació la va crear als 17 anys, focalitzada 

en el món dels esports i del motor. 

Actualment és el director d'art del Real Betis; 

col·labora amb l'equip del bicampió del món de motociclisme Sito Pons, amb qui 

porta 14 anys al costat i treballa per marques i pilots com es Nike, Estrella Galicia i 

els germans Espargaró, entre d’altres. 



 

 

El recorregut de la cercavila del Ruc és: 

Esplanada del Centre Cívic, carrer de Vilafranca del Penedès, plaça de la Font, car-

rer del Mig i plaça de l’Església. 

 

El recorregut del correfoc i de les cercaviles de diumenge i de dilluns és: 

Plaça de l’Església, carrer del Mig, plaça de la Font, carrer de Vilafranca del Pene-

dès i esplanada del Centre Cívic. 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


