
 

 



 

 

Benvolguts/des    

Ja tenim aquí la Festa Major, la nostra és de les primeres que es fan a la comarca 

a l’estiu, és una de les més esperades i es celebra, com sempre, el segon       

diumenge de juliol. Aquest any però, per alguna circumstància, “algú” a          

Vilafranca ha decidit que el Vijazz també es faci en aquest cap de setmana.    

Evidentment, el format d’una i altra festa són diferents, però donada la         

proximitat entre els nostres municipis aquest “algú” potser ho hauria hagut de 

tenir en compte i d’aquesta manera uns i altres hauríem gaudit de les             

respectives festes. 

Dit això, crec que ho havia de dir, tal i com veureu en aquest programa la nostra 

festa gran ve farcida d’actes per a tot tipus de gustos i varietats; la Mostra de 

Vins i Caves farà un any més de pal de paller, demostrant que té prou solera i  

experiència com també la resta d’entitats del poble que fan possible no perdre 

l’essència de les tradicions populars. 

Aquest any també tindrem una diada castellera, esperem gaudir d’una jornada 

amb reptes per a les colles que faran omplir de color la tarda del dissabte. 

Aprofitant l’oportunitat que em dona aquest escrit, m’agradaria recordar també 

que tots som responsables que les coses surtin bé: uns per organitzar i altres com 

a partícips o espectadors. Per tant, us demano la col·laboració perquè aquests 

dies de Festa Major a la Granada siguin lloc de trobada i concòrdia. 

 

Moltes gràcies. 

 

El vostre alcalde,  

Diego Díez de los Ríos Sánchez  

   

Salutació 

#FMLaGranada17 



 

 

DISSABTE 1 DE JULIOL 

A partir de les 9 del matí, al camp de futbol 

Primera jornada del 10è Torneig comarcal de futbol-7 Copa Penedès 

Televisió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Categoria infantil amb equips integrats per jugadors municipals 

 

DIUMENGE 2 DE JULIOL 

A partir de les 9 del matí, al camp de futbol 

Segona i darrera jornada del 10è Torneig comarcal de futbol-7 Copa 

Penedès Televisió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Categoria infantil amb equips integrats per jugadors municipals 

 

DILLUNS 3 DE JULIOL 

Entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre, al consultori mèdic  

Capta de sang  

Programa d’actes 
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DIMARTS 4 DE JULIOL 

A les 9 del vespre, a l’Ajuntament  

Presentació i sorteig de la diada castellera  

 

Seguidament, 

Tertúlia castellera 

A càrrec del periodista Pep Ribas i representants de 

la Colla Joves Xiquets de Valls, dels Xicots de        

Vilafranca i dels Castellers de Sant Cugat 

 

Programa d’actes 
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DIJOUS 6 DE JULIOL 

A les 8 del vespre, al Centre Cívic 

Pedalada popular 

Tots els participants han de portar casc 

Organitzen: Bici Club Alt Penedès i ANC La Granada 

 

A les 9 del vespre, a la Plaça de la Independència 

Correbars amb txaranga 

Podeu comprar els tiquets al mateix lloc a partir de les 20h. Preu: 12€. Inclou 8 

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

Organitza: Diables de la Granada 

 

Programa d’actes 
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DIVENDRES 7 DE JULIOL 

A 2/4 d’11 del matí, a la Plaça de la Ginesta 

Gimcana del Casal d’Estiu 

Obert a tots els nens i nenes 

 

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

Repic de campanes 

 

A les 6 de la tarda, darrera l’Escola Jacint Verdaguer 

Obertura de les atraccions 

Tarda de preu reduït 

 

A les 8 del vespre, al camp de futbol 

Final del 9è Torneig de Futbol-7 

Organitza: Servei Jove de la Granada-Dinamo 

 

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

Pregó, a càrrec de Xavier Ciércoles i Llusià 

Programa d’actes 
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En acabar el pregó, 

Cercavila 

Amb la presència de Ruc i Diables de la Granada; la colla de diables Sexes Foc i el 

Sexot de Sant Cugat Sesgarrigues; i la colla de diables Spantus de Santa Margarida i 

els Monjos 

  

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

Pujada del Ruc al campanar 

Durant la pujada, exhibició de pintura en directe de Quim Moya  

I tot seguit, castell de focs a càrrec de la Pirotècnia Igual 

Organitza: Associació Ruc de la Granada 

 

A partir de 2/4 d’1 de la matinada, a la zona esportiva 

Concert amb Critical Medicine i Seguirem, Tribut 

a Obrint Pas 

I després, 

Punxa Discos 

Organitza: Diables de la Granada 

Programa d’actes 
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DISSABTE 8 DE JULIOL 

A partir de les 10 del matí, al camp de futbol 

Triangular de futbol base de categoria infantil 

Hi participen el CF La Granada, FB Torrelles de Foix i CF Sant Cugat Sesgarrigues 

Organitza: Club de Futbol La Granada 

 

A les 11 del matí, al Celler Cooperatiu 

Inauguració de la 15a Mostra de Vins DO Penedès i Caves 

A càrrec de Diego Díez de los Ríos, Alcalde de l’Ajuntament de la Granada; Joan 

Pons, president del Celler Cooperatiu de la Granada; i els membres de la Jove 

Agrupació Dionysos de la Granada, organitzadors de l’esdeveniment 

 

A continuació, a 2/4 de 12 del migdia, al castell i al campanar 

Tast històric 

A càrrec d’historiadors del municipi. Inscripcions limitades al correu electrònic   

dionysoslagranada@hotmail.com 

 

A la 1 del migdia, a l’esplanada del Centre Cívic 

Vermut electrònic 

A càrrec de DJ Dumi 

Organitza: Agrupació de Joves de la Granada 

Programa d’actes 
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A les 4 de la tarda, al Casal de la Gent Gran 

Campionat de truc, modalitat trios 

Organitza: Associació de la Gent Gran de la Granada 

 

A partir de les 5 de la tarda, al carrer Doctor Cuscó 

Fira d’Artesania 

Organitza: Associació d’artesans de la Granada 

 

A les 6 de la tarda, davant l’Ajuntament 

Diada castellera 

Amb la Colla Joves Xiquets de Valls, els Xicots de Vilafranca i els Castellers de 

Sant Cugat 

 

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

Mini Mostra 

Taller per als més petits 

 

I a continuació, 

Espectacle ‘Quan les bèsties parlaven i 

les persones callaven’ 

Organitza: Jove Agrupació Dionysos de la Granada 

Programa d’actes 
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A les 8 del vespre, al Celler Cooperatiu 

Concert amb el grup Set de Rumba 

Organitza: Jove Agrupació Dionysos de la Granada 

 

A les 8 del vespre, a l’Església de Sant Cristòfol 

Celebració de l’eucaristia 

 

A les 10 de la nit, davant La Bòbila Food 

Concert amb Travelin Band 

Organitza: La Bòbila Food 

 

A 2/4 de 12 de la nit, a la Plaça de l’Església 

Correfoc 

 

En acabar el correfoc, des del balcó de l’Ajuntament 

Lectura dels versots 

En cas de pluja es llegiran a l’Envelat 

Organitza: Diables de la Granada 

Programa d’actes 
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A les 12 de la nit, a l’Envelat 

Ball amb l’Orquestra Estelada 

 

A la 1 de la matinada, a la zona esportiva 

Concert amb La Banda del Coche Rojo  

I després, 

Punxa Discos 

Organitza: Ruck Biker’s 

Programa d’actes 
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DIUMENGE 9 DE JULIOL 

A les 10 del matí, al carrer Doctor Cuscó 

Obertura de la 2a jornada de la Fira d’Artesania 

 

A les 11 del matí, al Celler Cooperatiu 

Obertura de la 2a jornada de la 15a Mostra de Vins DO Penedès i Caves 

 

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

Missa solemne en honor a Sant Cristòfol 

Seguidament, 

Baixada del Ruc del campanar i cercavila 

Amb la presència de les entitats folklòriques del municipi: Bastoners, Diables,  

Gegants i Ruc de la Granada; i de la Cobla Catània 

Col·labora: Grup de Càrites de la Granada 

 

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

Benedicció de vehicles 

 

En acabar la cercavila, al Celler Cooperatiu 

Sardanes amb la Cobla Catània 

Programa d’actes 
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A les 6 de la tarda, al carrer Poeta Josep Maria Font 

Tobogan aquàtic 

Per a tots els públics; porteu flotador 

Organitza: Associació de Joves de la Granada 

 

A les 7 de la tarda, a l’Envelat 

Concert amb la Cobla Orquestra Montgrins 

Col·laboren: Amics del Tren de l’Alt Penedès i la Coral la Ginesta 

 

A les 7 de la tarda, al Celler Cooperatiu 

Concert a càrrec del cantautor Marc Colomé 

Organitza: Jove Agrupació Dionysos de la Granada 

 

A les 8 del vespre, al Celler Cooperatiu 

Concert a càrrec d’Andrea Motis & Joan Chamorro & Joan Traver 

Organitza: Jove Agrupació Dionysos de la Granada 

Programa d’actes 
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A 2/4 de 10 de la nit, a l’Esplanada del Centre Cívic 

Sopar d’ex-diables 

Preu: 10€. Venda de tiquets a La Bòbila Food fins el dimecres 5 de juliol 

A continuació, 

DJ Llucifer 

 

A les 11 de la nit, a l’Envelat 

Ball amb la Cobla Orquestra Montgrins 

Programa d’actes 
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DILLUNS 10 DE JULIOL 

A les 11 del matí, a la piscina 

Inflables 

 

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

Missa de difunts 

 

A 2/4 d’1 del migdia, davant La Bòbila Food 

Concert-vermut amb Els Vinardells 

Organitza: La Bòbila Food  

 

A les 5 de la tarda, als jardins de la Casa de Cultura 

Campionat de bitlles catalanes 

Per a totes les edats. No es permeten jugadors  

federats 

Organitza: Casal de la Gent Gran de la Granada  

 

A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església 

Baixada del Ruc petit del campanar 

Programa d’actes 
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Seguidament, 

Cercavila 

Amb els Diables, els Gegantons, el Ruc petit, les Panderetes, els Picarols i els  

Bastoners. Tots els detalls per participar-hi els trobareu a la pàgina 26 

 

En acabar la cercavila, a la Plaça de la Ginesta 

Animació infantil  

En cas de pluja es celebrarà al Centre Cívic 

 

A continuació, 

Sindriada 

A càrrec de Fruita de Cal Roca 

 

Programa d’actes 
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A 2/4 de 8 del vespre, al camp de futbol 

Partits de futbol: solteres contra casades i solters contra casats 

Inscripcions: No socis, 3€; socis, gratuït 

Organitza: Club de Futbol La Granada 

 

A 2/4 de 9 del vespre, al Celler Cooperatiu 

Sopar i concert amb el grup Trifàsic 

Commemoració del 15è aniversari de la Mostra de Vins DO Penedès i Caves. Venda 

de tiquets a l’Agrobotiga del Celler, a la secció de crèdit de la Cooperativa i a la 

Farmàcia fins el 28 de juny 

Organitza: Jove Agrupació Dionysos de la Granada 

 

A les 11 de la nit, a l’Envelat 

Ball amb l’orquestra Girasol 

A la mitja part hi haurà 

pastes i cava per a tothom 

 

Programa d’actes 
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*Tots aquests actes contenen elements de pirotècnia 

Cercavila del Ruc 

Divendres 7, en acabar el pregó 

Centre Cívic, c/Vilafranca, Plaça de la Font, c/del Mig (Plaça dels Bastoners) i 

Plaça de l’Església 

 

Correfoc 

Dissabte 8, a les 11 de la nit 

Plaça de l’Església, c/del Mig, Plaça de la Font, c/de la Plana, Plaça de la Ginesta i Passatge 

Llebeig fins davant de l’Ajuntament 

 

Cercavila 

Diumenge 9, després de la Baixada del Ruc 

Plaça de l’Església, c/del Mig, Plaça de la Font i c/de l’Estació fins l’Ajuntament 

 

Cercavila infantil 

Dilluns 10, després de la 

Baixada del Ruc petit 

Plaça de l’Església, c/del Mig, 

Plaça de la Font, c/de la Plana i 

Plaça de la Ginesta 

                                              

Recorreguts 
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• El dilluns hi haurà entrada lliure a la piscina municipal. 

• Les atraccions estaran ubicades al carrer Jacint Verdaguer cruïlla amb el  

carrer Verge de Montserrat, darrera l’escola. 

• En diversos actes del dissabte i del diumenge es durà a terme la col·lecta 

contra el càncer de l’AECC. 

• La festa s’ha de respirar a la Granada durant aquests dies, engalaneu i   

guarniu aparadors i façanes per fer-la més gran. 

• Les places i carrers on hi hagi actes programats poden estar tancats a la    

circulació, pot estar prohibit l’aparcament en determinades zones.         

Respecteu la senyalització. 

• Queda reservat el dret de modificar el present programa per causes de força 

major. 

• Durant el correfoc i les cercaviles es recomana als veïns dels carrers afectats 

pels recorreguts, prenguin les mesures adients per aquest tipus d’activitats 

com protegir vidrieres i entrades o no mirar el correfoc des dels balcons. 

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

vehicles mal estacionats. 

• Demanem a tots els qui participen a la festa, la col·laboració i ajuda pel bon 

funcionament dels actes, així com que el civisme i el respecte es mantinguin 

durant tota la Festa Major. 

• L’horari de la 15a Mostra de Vins DO Penedès i Caves és el dissabte i       

diumenge de les 11 del matí a les 3 de la tarda i de les 6 de la tarda a les 10 

de la nit. 

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

faran un seguiment acurat de la Festa Major i informaran sobre qualsevol   

incidència que hi pugui haver. En els tres casos el perfil és @AjLaGranada. 

Notes d’interès 
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Concerts i espectacles 
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Concerts i espectacles 
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El granadenc Xavier Ciércoles i Llusià és el  

pregoner de la Festa Major de la Granada 2017. 

Nascut el 9 d’agost de 1964, ha estat des de la 

seva joventut una persona vinculada a les     

entitats del municipi, com ho demostren el seu 

pas pels Bastoners, la Comissió de Reis, la     

Penya Barcelonista i la Jove Agrupació Dionysos 

de la Granada.  

No obstant, la seva vinculació més estreta ha 

estat amb el Club de Futbol La Granada, del 

que en fou president entre el 2004 i el 2012. Durant el seu mandat, el club va    

expandir el futbol base fins a tenir equip en totes les categories, mentre que el 

primer equip va assolir un històric doblet l’any 2009: campió de Tercera Regional i 

conseqüent ascens a Segona Regional; i campió de la Copa Ràdio Vilafranca.    

Futbolísticament, actualment també col·labora amb la Federació Catalana de 

Futbol. 

A nivell professional és comercial, tot i que en els seus inicis va començar        

treballant en el món de la construcció. 

És una persona molt activa que assegura que quan li demanen per col·laborar no 

sap tenir un ‘no’ per resposta. En el seu temps d’oci li agrada dedicar-se a        

esquiar, al ciclisme i a realitzar bons viatges durant les vacances. 

El pregoner 
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Exposicions de manualitats 

Del divendres 7 al dilluns 10 de juliol 

Al Casal de la Gent Gran, de les 16 a les 20h 

 

Exposició de cartells 

Dissabte 8 i diumenge 9 de juliol 

Al Celler Cooperatiu durant l’horari de la 15a Mostra de VINS DO Penedès i Caves: 

d’11 a 15h i de 18 a 22h 

Tots els dibuixos realitzats pels alumnes de l’Escola Jacint Verdaguer que han  

participat en el concurs per escollir el cartell de la 15a edició de la Mostra de 

Vins DO Penedès i Caves 

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

aquesta programació. 

• A en Xavier Ciércoles i Llusià, pel pregó. 

• A en Joan Cols i Ràfols, per la portada; i a tots els participants de la 2a edició 

del Concurs Pinta la Festa Major. 

• Al Celler Cooperatiu, per acollir la 15a Mostra de Vins DO Penedès i Caves. 

• Al Consell Parroquial per facilitar-nos l’organització dels actes programats a 

la Plaça de l’Església i el repic de campanes. 

• A tots els veïns i veïnes del poble que sabeu participar de tots els actes amb 

el civisme adequat i, especialment, a tots aquells que us hi heu implicat a  

títol personal. 

• Als membres del Remer i l’ADF La Carrerada per garantir la seguretat en els 

actes que ho requereixen. 

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

programa. 

Agraïments 
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Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de la Granada organitza un concurs foto-

gràfic a través de les xarxes socials durant la Festa Major, patrocinat per les Ca-

ves Miquel Pons, Espai Data Serveis Informàtics i Beep Vilafranca. 

Bases: 

Participaran totes les fotografies publicades a Instagram i Twitter amb l’etiqueta 

#FMLaGranada17. 

Un cop acabada la Festa Major, l’Ajuntament  

seleccionarà les 50 millors fotografies i el dijous 

13 de juliol les publicarà en un àlbum al seu 

perfil de Facebook. El trobareu escrivint al   

cercador “Ajuntament de la Granada” o 

“@AjLaGranada”. 

Les tres fotografies amb més ‘likes’ el dimecres 

19 de juliol a les 21h s’enduran els tres premis 

en joc, gentilesa dels patrocinadors. L’entrega 

de premis tindrà lloc en un acte a les Caves    

Miquel Pons en un dia per determinar durant el 

juliol. 

En l’àlbum de 50 fotografies hi haurà un màxim 

de tres imatges d’un mateix autor. Cada autor 

només pot optar a un premi. Si entre les tres 

imatges més votades n’hi ha més d’una d’un 

mateix autor, només es tindrà en compte la que 

tingui més ‘likes’. 

Totes les fotografies del concurs podran ser   

utilitzades per l’Ajuntament de la Granada per 

a futures publicacions del seu interès. 

Concurs fotogràfic 
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Sol·licitud de participació a la cercavila de foc infantil del dilluns 10 de juliol de 2017 

Com cada any, en motiu de la Festa Major del nostre poble, se celebrarà la ja tradicional Baixada del Ruc petit del 

campanar. Seguidament s’organitza una cercavila infantil on els nens i nenes poden participar-hi com a diables. A 

causa de la normatives d’espectacles de foc, que procura per la seguretat dels participants i el públic en aquests 

esdeveniments, tots els participants s’han d’inscriure prèviament presentant una autorització de la persona que es 

fa responsable de la seva participació en l’acte. Es pot lliurar fins el 6 de juliol a l’Ajuntament de la Granada. 

Us adjuntem l’autorització que s’haurà de retornar, degudament completada pel pare, mare o tutor del menor: 

Jo, _________________________________________________amb DNI núm._____________, major d’edat i en ple-

nes facultats, sóc coneixedor dels riscos que comporta la utilització dels articles pirotècnics que s’utilitzen durant 

la cercavila i baixada del campanar del Ruc petit de la Granada, que tindrà lloc el dia 10 de juliol de 2017, i n’as-

sumeixo el risc, deixant participar activament a la festa a: 

_________________________________________________________________________amb DNI núm.____________, 

que viu a la població de ___________________________________________________i té___________________anys. 

 Vull que hi participi portant: carretilles amb tro final carretilles sense tro final 

             Signatura: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Comprometent-me que el menor que participarà a l’acte anirà equipat amb: 

- Roba de cotó de màniga i camal llarg 

- Sabates tancades i mitjons de cotó 

- Guants de cotó o cuir, NO de goma 

- Capa amb caputxa, de roba de sac o de similar resistència al foc 

- Forca preparada per portar carretilles (amb element que eviti la sortida de les carretilles de manera fiable, i 

amb la llargària de mànec suficient per ser agafada amb seguretat) 

- Ulleres de protecció, com més tancades millor, que evitin l’entrada de guspires als ulls 

____________________________________________________________________________________________ 

NOMÉS INSCRIPCIONS ANTICIPADES. NO S’ACCEPTARAN EL MATEIX DIA 

Per la seva pròpia seguretat, els menors que no vagin degudament equipats i/o no hagin presentat l’autorització degudament 

signada abans del dia 6 de juliol, NO podran participar activament a l’acte. En el moment d’entregar la inscripció es donarà un 

braçalet que s’haurà de portar per participar. Qui no el porti, tampoc podrà prendre-hi part. Els adults responsables de cada 

grup de foc donaran les instruccions necessàries per minimitzar riscos mitja hora abans de l’inici de la cercavila (5 de la tarda a 

la Plaça de l’Església). És imprescindible el compliment de les mateixes per poder participar. 

*Aquest full de sol·licitud també el podeu descarregar a www.lagranada.cat 

Informació 
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@AjLaGranada 

     @mromeu79 

         @jfeixasm 

@AjLaGranada 

@eugeniabr85 


