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Cultura
Refranys de les nostres rodalies



A Montbui, fan les sopes en una campana.



A Montmeló, carbassots.



A Sant Celoni són de la pell del dimoni.



A Sant Celoni venen oli, a Cardona venen sal, a
Sant Feliu el vinagre i a Caldes fan l'enciam.



A Terrassa, mala raça; a Sabadell, mala pell, i a
Granollers us prenen els diners.



A Hostalric, mal home i mal amic.



A Hostalric, molta panxa i poc melic.



A l'Ametlla del Vallès, s'hi troba bé qui no hi és.



A la plana de Vic, nou mesos d'hivern i tres
d'infern.



Com el ferrer de Montmeló, que quan tenia
ferro no tenia carbó.



A la Roca, el sol hi toca; a Granollers, el sol hi
neix; Vilanova, la flor nova.



Com el graller de Montornès, que li donaven un
sou perquè toqués i cent perquè callés.



A Mollet ballen les calces a la mà.





A Montornès manlleven coses i no tornen res.

Déu ens lliuri del dimoni i del Ramis de Sant
Celoni.



A Sant Fost es tanquen al rebost.





A Sant Fost, tanquen amb claus el rebost.

El poble de Montornès, molts l'anomenen i no
saben on és.



A Terrassa, mala raça,; a Sabadell mala pell, i a
Granollers us prenen els diners.



Els de Campins, dels diables són cosins.



Els de Riells van a capgirells.



A Vic, llonganisses, frares i misses.



Granollers és el graner del Vallès.



Al Vallès,tot hi és; a Marina tot s'inclina.



Granollers és l'esparver del Vallès.



Com el Vallès no hi ha res.





El ferrer de Montmeló,que quan tenia ferro no
tenia carbó.

Pel camí de Granollers, qui no camina perd els
diners.



Per a no haver de fer res, Montornès.



A Granollers, el sol hi neix.





A l'Ametlla del Vallès, s'hi troba bé qui no hi és.

Sant Celoni, prop d'Arbúcies, dotze cases, tretze
bruixes.



A la muntanya de Mollet, val més dur capa que
barret.



Santa Eulàlia de Ronçana, voltada de
presseguers, els fadrins no fan ballades perquè
no tenen diners.



A la Roca, el sol hi toca; a Granollers, el sol hi
neix; Vilanova, la flor nova.



Si el Vallès fos un ou, el rovell fora a Palou.



A Martorelles, carboners.

Porxada de Granollers

Gegants a Lliçà d'Amunt

