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PROJECTE
Un conjunt d’entitats i veïnes del poble ens hem 
unit per crear una festa major participativa, 
autoorganitzada, alternativa i complementària
a la festa major tradicional. És el moment de 
prendre la paraula com a poble per decidir com 
volem la nostra festivitat popular.

Creiem en una festa construïda des del poble i 
per al poble on tothom pugui dir la seva de forma 
assembleària, horitzontal i inclusiva. Situem el 
teixit associatiu a l’epicentre de l’oci i la cultura 
garriguenca, fomentant la participació ciutadana, 
el treball en xarxa i el diàleg.

Volem recuperar l’essència local defugint d’es-
pais festius massificats centrats a cridar l’atenció 
de portes enfora. És per això que proposem una 
graella d’activitats ideades i organitzades pel 
veïnat mateix, de petit format, fomentant valors 
de cohesió social, proximitat i germanor.

Busquem que tothom, indiferentment de la seva 
edat o gènere, se senti cridada a gaudir i partici-
par d’aquesta vetllada i de la pluralitat temàtica 
que ofereix. Creiem en els espais d’oci com una 
eina de transformació social.

Vols saber com hem
invertit els diners

de la Saligarda?

Llegeix el codi QR
i accedeix al pressu-
post del projecte.
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PROTOCOL
Hem redactat un protocol contra les violències 

masclistes, lgbti+fòbiques i feixistes. Volem que 
qualsevol persona o col·lectiu, independentment 

de la seva condició, pugui sentir-se còmoda i 
inclosa per gaudir de totes les activitats. Juntes 

construirem un espai segur!

Respondrem a qualsevol agressió amb respostes 
contundents, sense matisos, de nul·la permissivi-

tat davant qualsevol actitud que constitueixi una 
agressió a col·lectius que han estat històrica-

ment marginats. En un ambient festiu on aquestes 
actituds s'accentuen lluitarem per erradicar-les.

Volem una festa clarament feminista, antifeixista 
i solidària. On no tinguem por de tornar soles a 

casa, on no se’ns discrimini pel color de la pell o 
pel nostre lloc d’origen. Amb un mínim de partici-
pació femenina com a protagonista de les activi-

tats amb l'objectiu de garantir la paritat.

Tenim un Punt Lila per prevenir, actuar i ajudar a 
qualsevol persona que s’hagi sentit agredida en 
algun moment de la festa. Estarà obert durant 
tot el cap de setmana, dinamitzat per profes-
sionals i amb el telèfon d’atenció 698 690 259.

Vols veure la nostra
campanya contra qual-
sevol mena d’agressió?

Llegeix el codi QR
i accedeix als cartells
de la campanya.



18:00
18:50

Tabalada
 Itinerant (inici Plaça del Silenci)
Cercavila pel poble a toc de tabal amb 
actuacions en punts neuràlgics.

18:50
19:00

La crida amb coetada
 Plaça del Silenci
Donarem el tret de sortida a la
Saligarda llençant coets al cel!

19:00
19:30

Pregó popular
 Plaça del Silenci
Discurs de benvinguda  amb el naixe-
ment de la Saligarda, el capgròs de la 
festa, junt amb moltes sorpreses més! 

19:30
20:00

Inauguració Punt Lila
i protocol
 Plaça del Silenci
Presentació del protocol antiagressions 
junt amb el Punt Lila de prevenció i 
atenció a les víctimes.

19:30
20:00

Inauguracions
Assassí petoner i
Gimcana Boles de drac
 Plaça del Silenci
Inici de les activitats permanents
durant tot el cap de setmana.

20:15 Mobscure
Banda de metal, amb temes 
propis, influenciada per diversos 
estils dins el metal i que sempre 
ha buscat tenir el seu so, amb tocs 
des del heavy metal més clàssic a 
metalcore amb pinzellades de 
metal progressiu o death.

CONCERTS DE VESPRE
I NOCTURNS

Escenari Plaça del Silenci

22:45 Oh! Uh! Ah!
Tornen els tabolaires del rock 
and roll amb les bateries plenes 
d'humor i distorsió. Tothom 
preparat per a la descàrrega?

00:00 PDs Flavo
Parella que punxa electrohouse, 
trance, hardstyle i dubstep
i molt més!

PDs Free Soul
Parella artística que vol donar
a conèixer l'estil musical ano-
menat "psytrance", el qual es 
caracteritza per uns ritmes 
ràpids i hipnòtics.

01:00

21:30 The Barbetones
Power trio de garage-punk 
familiar. Al bateria el seu pare li 
digué una sàvia frase “Noi, si 
toques tant el bombo i encara 
no t'has fet ric, de ben segur que 
no en tens ni puta idea”.

27dv.

Activitats per a la canalla.

Tallers de manualitats.

Activitats amb inscripció prèvia.

Activitats per a tots els públics.

Activitats musicals.

Concursos o competicions.



10:00
13:00

Tirolina
 Plaça del Silenci
Rocòdrom i tirolina per a les
més menudes.

12:00
15:00

Concurs de paelles
i dinar popular
 Plaça del Silenci
Diversos equips cuinaran les seves 
respectives paelles, les quals seran 
avaluades per un jurat que n’escollirà
la millor. Vine i prova-les!

12:00
13:30

Vermut de jazz
 Plaça del Silenci
Migdia alegre de jazz a càrrec
de The Soul Sisters.

14:00
15:00

Teatre de l’oprimit
 Plaça del Silenci
Jocs d'expressió corporal per 
despertar les ments, i situar-nos 
dins la societat en què vivim.

15:00
17:00

Concurs d’escacs (I)
 Plaça del Silenci
Primeres fases del concurs on 
es jugaran els vuitens i quarts
de final de la competició.

16:00
18:00

Tintat de samarretes
 Plaça del Silenci
Dissenyarem els estampats que ens 
vinguin de gust amb formes imagina-
tives, creatives i de manera col·lectiva. 
Porta la teva samarreta blanca!

17:00
18:00

Sí, sí, sí, els carrers
en femení! 
Itinerant (inici Plaça del Silenci)
Ruta itinerant on es canviaran amb 
voluntat crítica alguns topònims de 
carrers del poble per d’altres de femenins.

22:00 Purple Rockets
Col·lectiu artístic femení que té el 
propòsit de difondre la música 
d'arrel jamaicana, mitjançant se-
leccions en vinil i veus en directe.

23:30 Gramophone Allstars
Grup que fusiona la música 
jamaicana dels anys seixanta (ska, 
rocksteady i regge) amb diferents 
estils de música negra com el soul 
o el jazz entre molts d’altres.

01:15 Joan Garriga &
Galàctic Mariatxis
Nou format d’un dels artistes més 
importants del panorama musical 
garriguenc i català on repassa 
cançons emblemàtiques de 
Dusminguet i La Troba Kung Fú 
junt amb nous temes seus.

03:00 PDs Sunda Colunga
Casaments, batejos i comunions; 
vota’ns a les properes eleccions!

CONCERTS NOCTURNS
Escenari Plaça del Silenci

19:30
22:00

Cercavila poètica
 Itinerant (inici Plaça del Silenci)
Recorregut itinerant guiat per diverses 
poetesses i poetes contemporanis 
catalans que ens delectaran amb les 
seves creacions poètiques. Tot això, 
acompanyats de cervesa o refrescos 
en diversos punts del recorregut.

18:00
19:30

Escalabirres
 Plaça del Silenci
Construccions de caixes de cervesa 
amb l’objectiu d’enfilar-s’hi damunt el 
més amunt possible.

19:00
19:15

Corretraca
 El Passeig
1km de traca de punta a punta del 
Passeig i totes corrent-hi al costat!
Activitat per a majors de 16 anys.

19:30
20:30

Circ
 Can Dachs
Malabars i equilibris a peu de carrer.

ds.



17:00
18:00

Jocs gegants al carrer
 Plaça del Silenci
Ja estan aquí els jocs de carrer! Jocs 
d'enginy, punteria o equilibri creats amb 
fusta i altres materials. Vine a provar-los!

16:00
17:00

Quiz feminista
 Plaça del Silenci
Porta el teu mòbil carregat i posa't a prova 
amb les preguntes de temàtica feminista 
gràcies al joc digital interactiu Kahoot.

17:00
18:00

Taller de castells
 Plaça del Silenci
Taller de castells per menuts i adults per 
conèixer el món casteller des de dins i 
gaudir d’aquesta gran tradició.

18:00
19:00

Dibuix col 
·lectiu

 Plaça del Silenci
No cal ser artista per crear! Vine al taller 
de dibuix col·lectiu a jugar i fer el panoli 
amb col·legues, barra i bon rotllo!

18:00
21:00

Jam session
 Plaça del Silenci
Improvisació musical per deixar fluir la 
ment i les emocions a través del cos, 
creant un entorn de festivitat i alegria.
Vine i participa!

21:00
22:00

Invocació de la Garrifera
i cercavila conjunta
 Itinerant (inici Plaça del Silenci)
Es donarà a conèixer els guanyadors de 
la Gimcana i començarem un recorregut 
conjunt que per primera vegada unirà la 
Garrifera amb els Gegants del poble per 
saltar i ballar entre gralles, focs i gresca!

22:00
00:00

L’últim sopar
 Plaça del Silenci
Sopar popular de cloenda de la Saligarda 
amb botifarra o amb opció vegetariana i 
vegana. Els tiquets es vendran a la barra.

23:00
00:00

Curtmetratges locals
 Plaça del Silenci
Passi de curts tant de ficció com de 
documental fets per cineastes del poble.

17:00
20:00

Recollida de xumets
 Plaça del Silenci
La Garrifera recollirà el xumet de totes 
aquelles petites valentes i valents que 
facin el pas d'abandonar-lo.

29
TOT
DIA

Mercat de 2a mà
 Plaça del Silenci
Trobada per comprar i reaprofitar 
objectes de tot tipus. 

10:00
12:00

Circ xic
 Plaça del Silenci
Vine a fer personatges i altres enginys 
divertits de circ amb tot tipus de 
materials: taps, fustes, tela, filferro...

12:00
13:00

Taller de ball de cintes
 Plaça del Silenci
Taller per gaudir i aprendre aquesta 
dansa tradicional. 

13:00
15:00

Dinar “Jo porto”
 Plaça del Silenci
Dinar popular on tothom és convidat 
a dur el seu millor plat per compartir 
amb la resta.

10:00
12:00

Taller de puntes
de coixí 
Plaça del Silenci
Trobada de puntaires també apta per 
gent es vulgui iniciar en aquest món.

15:00
16:00

Migdiada popular
 Plaça del Silenci
Becaina col·lectiva amb un espai de 
relaxació amb bols tibetans.

dg.

15:00
17:00

Concurs d’escacs (II)
 Plaça del Silenci
Fases finals del concurs on es
jugaran les semifinals i la gran 
final de la competició.

15:00
17:00

Garripoly crític
 Plaça del Silenci
Adaptació del joc Monopoly adaptat a la 
Garriga amb un component de crítica con-
tra la precarietat de l'accés a l'habitatge.



30
16:00
18:00

Arrow Storm
 Pista 2
Competició per equips dotats amb 
arcs i fletxes amb puntes de goma 
similar al paintball.

18:00
21:00

Pujada a Puiggraciós
 Itinerant (Plaça del Silenci)
Disfressades amb les nostres millors 
gales farem el cim a Puiggraciós per 
passar una bona estona i acomiadar la 
Saligarda com toca!

TOT EL
CAP DE

SETMANA

Dv. 27
Dl. 30

Assassí petoner
 Itinerant
Genocidi romàntic on les armes són 
petons! Consisteix a matar la parella que 
t’ha estat encomanada intercanviant 
una conversa amb la víctima i poste-
riorment liquidant-la amb un petó.

Dv. 27
Dl. 29

Gimcana de les
Boles de drac
 Itinerant
S’amagaran diverses boles en diferents 
punts del poble i en moments diferents 
del cap de setmana s’anunciaran pistes 
sobre la seva localització. L’equip que
en trobi més i de forma més ràpida
serà el guanyador!

dl.



El finançament de la Saligarda prové tant de fonts
públiques com d’ingressos de trobades prèvies.

Aquest és un projecte ideat, organitzat i gestionat per les següents 
entitats, junt amb altres veïnes que a títol individual, han col 

·laborat 
d’aquest espai participatiu, horitzontal i assembleari.

La Saligarda us desitja una bona festa!

PARTICIPA!


