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SALUTACIÓ
Tots els pobles, totes les cultures, totes
les civilitzacions, sense cap excepció,
tenen el seu calendari festiu. Les
comunitats humanes hem creat les
festes per recordar-nos que som un
col·lectiu que compartim moltes coses
que val la pena celebrar.

amistats, és ballar, és viure, és fer un
gran àpat en bona companyia. És tot
això i molt més.

la festa sigui de tothom, sigui vostra,
i per això ja des d’ara ens posem en
marxa perquè sigui així.

Aquesta és la primera Festa Major que
viurem com a Alcaldessa i Regidor
de Cultura i Joventut. Per nosaltres
és una gran responsabilitat perquè el
nostre equip vol treballar per a fer una
festa on tothom trobi el seu espai, on
totes les entitats vegin reflectit el seu
tarannà i el seu treball. Volem que

Us desitgem una bona Festa Major:
gaudiu-la, viviu-la, i aprofiteu per ferla ben vostra, ben nostra!
Dolors Castellà i Puig
Alcaldessa de la Garriga
Lluís Rodríguez “Pote”
Regidor de Cultura i Joventut

A la Garriga tenim festes d’orígens ben
diversos, vinculades a tradicions ben
diverses. I això és el que les fa vives, el
que fa viure al poble, perquè permet
que tothom s’hi senti identificat.
Justament aquest és un altre tret
essencial d’una festa: el seu caràcter
inclusiu.
En aquest programa hi trobareu tots
els actes que s’organitzen a la Festa
Major de la Garriga de 2019, però
la festa també és sortir al carrer i
trobar-se amb les persones amb qui
comparteixes ciutadania. És passejar,
és retrobar-se, és seure amb les

Amb la col·laboració de:
Sorea, SA · Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Amb el suport de:
Disterri, SA · Bonpreu · Caprabo · Bodegues Sumarroca, SL
Gelatteria Toscana Forn dels Banys · Forn del Bac · AlveDeco

Divendres, 26 de juliol
Altres activitats
Del 18 al 27 de juliol
9a EDICIÓ RUTA DEL PINTXO

36 locals de la Garriga volen que
gaudeixis amb les creacions de pintxos
que han elaborat per a aquesta nova
edició. Recorre els carrers de la Garriga
amb el llibret i el Passaport de la Ruta
del Pintxo. Recorda votar i puntuar cada
proposta. D’aquesta manera, a part de
decidir quin és el millor pintxo de la
Garriga, també podràs guanyar molts
premis! Cada pintxo va acompanyat
d’una beguda a un preu de 2,50 €.
Més informació: www.rutadelpintxo.com
Organitza: Projecte Mexcla’t.
Patrocina: Estrella Damm, Soletti Grup i
ASIC la Garriga

Diumenge, 28 de juliol

Seguidament, al passeig Dr. Vich

A les 23.30 h, a la plaça de l’Església

CORREFOC COLLA ADULTA

A les 22.30 h, a la pista núm. 1

A les 19 h, camp municipal d’esports

FINAL DEL XXXVII TORNEIG
D’ESTIU DE FUTBOL SALA

PARTIT DE FUTBOL DE
VETERANS DE FESTA MAJOR

En cas de ser menor, caldrà que es vagi
acompanyat amb la persona tutora
legal o responsable. Recorregut:
Dr. Vich, plaça de les Oliveres, passeig
dels Til·lers, c. Calàbria, c. St. Ramon,
c. Can Xic Corder, passeig dels Til·lers,
c. Nostra Senyora de la Salut,
c. Figueral, c. Banys, plaça de Can
Dachs.
Colles convidades: Ball de Diables i
drac de Montornès i Ball de diables de
Mataró.
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la
Garriga

NIT D’HUMOR AMB
L’ESPECTACLE TRAMS

Dissabte, 27 de juliol

Col·labora: Club Futbol Olímpic La Garriga

De 10 h a 13 h, a la plaça de Can
Dachs

2, 3 i 4 d’agost

XXVII TROBADA DE
PUNTAIRES

Al carrer Mil·lenari de Catalunya
(entre c. Berguedà i c. Moianès)

Trobada de puntaires de la Garriga i
d’una vintena de poblacions catalanes
que ens faran demostracions dels seus
treballs. Hi haurà paradetes de venda
de productes relacionats amb aquest
art tèxtil.
Col·labora: Associació de Puntaires de la
Garriga

FIRA D’ATRACCIONS

De l’1 al 4 d’agost
GRESCAMAJOR

Grescamajor, el programa de Ràdio
Silenci de la Festa Major. El dijous 1
d’agost, a les 19 hores i en directe des
de la plaça de l’Església, el pregó de
la Festa Major. Divendres 2, dissabte
3 i diumenge 4 d’agost, a partir de les
18 hores, en directe des de diferents
punts de la Garriga, amb connexions
a les activitats, entrevistes als i les
protagonistes de la jornada, concursos
i molt més!
Organitza: Ràdio Silenci

DIJOUS,
1 D’AGOST
A les 19 h, a la plaça del Silenci

INICI DE LA FESTA MAJOR

Obrim la Festa Major amb una cercavila
seguida d’un tradicional ball de
gegants.
Col·labora: Colla de Geganters de la
Garriga, ACR Front Diabòlic de la Garriga
i Associació Grallarriga
A les 20 h, a la plaça de l’Església

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 20.30 h, a la plaça de l’Església

VERSOTS

Parlaments a càrrec del Front Diabòlic
de la Garriga.

Seguidament, a la plaça de Can Dachs

CORREAIGUA
AMB EL GRUP DE DJ’s
BEATDOWNS

En acabar el Correfoc, i si teniu
calor, no us perdeu el Correaigua
per continuar la festa en remull i en
companyia de la música més actual a
càrrec dels DJ’s BEATDOWNS del Casal
de Joves. Aquest any, el grup de DJ’s
us sorprendran amb música festiva de
km 0.
Col·labora: Protecció Civil

Un enginyós i divertidíssim espectacle
que Marcel Tomàs fa amb humor,
música, i on també trobem poesia,
crítica, reflexió i un gran sentit de
l’humor segons la millor tradició del
cabaret. L’espectacle al servei del públic
que, sense saber-ho, es converteix en
el protagonista de la funció.
Un artista polifacètic, atípic, que en
aquest muntatge reivindica el sentit
pur de l’espectacle, la seva capacitat de
meravellar, sorprendre i fer riure a tot
aquell que decideix asseure’s davant de
l’escenari. Així doncs, passin
i gaudeixin!!!!

TALLER DE MAQUILLATGE

DIVENDRES,
2 D’AGOST

Espai Nits a la Doma
A la mitjanit

DJ SULI

Després de passar per grans festivals
com el Daydream Festival, DJ SULI
s’estrena a la Festa Major de la Garriga
amb una sessió plena dels Top Hits
més frescos del moment.

A la 01 h

VAPARIR TOUR 2019

A FLAIXBAC estem muntant la millor
nit de la teva vida. I la viuràs més
a prop del que creus. Una nit on
només importa el present. Una nit
de somriures i pèls de punta. Un xou
musical espectacular per saltar, cantar,
ballar, suar i cridar al món que estem
més vives que mai! Amb Carles Pérez,
Andreu Presas, Jordi Plans, el Gran
Germán... i, sobretot, amb vosaltres.
Fem-ho inoblidable.

De 17.30 h a 20.30 h, a la plaça del
Silenci

DONES DEL JAZZ
Teatre sobre Rodes

En un festival de música, de jazz, hi
ha dies i nits, matins i migdies, tardes
i matinades i per tant hi ha temps per
a tot. Voleu saber alguna cosa de la
història del jazz en deu minuts? Ens
podem imaginar què ens explicaria
Louis Armstrong en deu minuts, però...
i Lil Hardin?
Voleu entrar al camerino de Lady Day?
Acompanyem a Nina Simone mentre es
prepara un cafè?
Microteatre a les caravanes: petits
espectacles de 10 minuts amb grups
reduïts.
Servei de menjar i beure a “La Cantina”
Activitat per a tots els públics.

Activitats familiars
Espai Passeig

De 17.30 h a 20.30 h

FESTA maJOCS

Espai obert de jocs de taula moderns
per a totes les edats:
17.30 h Torneig de POC!
(edat recomanada de 4 a 8 anys).
18.30 h Torneig SABOTEUR
(ronda 2).
19 h Torneig ULNAGA EXPRESS
(edat recomanada a partir de 8 anys)
19 h Torneig de SUPERSIX
Col·labora: Associació Jocs de Taula Vallès
Oriental i Joguines Gargamel

CARPA TATA INTI

Espai de joc lliure i creatiu entre els
0 i 6 anys amb material de joc no
estructurat i d’origen natural per a fer
construccions, racó de joc simbòlic,
transports i casa de nines gegant. Racó
per a nadons de 0 a 12 mesos amb
material tou, circuit de psicomotricitat
i joc heurístic. Un espai ple de vida, joc
i color on els infants troben allò que
necessiten per a moure’s i jugar amb
llibertat.

Escull com vols que et maquillin:
papallona, superheroïna, follet,
pallasso...

JUGANTOTS!

Col·lecció exclusiva de 20 jocs gegants
tradicionals de fusta construïts
artesanalment, diferents, originals i
divertits per a tota la família.

TALLER DE CAPGROSSOS
AMB ELS GEGANTERS
DE LA GARRIGA

Espai creatiu on els més menuts
i menudes hauran de construir el
seu capgròs amb el material que hi
trobaran. Un cop el tinguin llest, el
podran lluir durant la cercavila de Festa
Major. Animeu-vos a crear el vostre
capgròs!
Col·labora: Colla de Geganters de la
Garriga

TALLER DE MANDALES EL FAR

Taller per a infants fins als 12 anys.
Es tracta de pintar un mandala del
Far amb diferents colors i materials.
En finalitzar la tarda, el jurat del Far
escollirà el mandala que serà premiat.
Col·labora: Associació el Far i Club Social
el Far
A les 19 h i a les 21 h, al Passeig

TEATRE DE FUNÀMBULS
PRESENTA “CIRC XIC”

Entre dos artistes aconsegueixen crear
tota l’orquestra, els equilibristes, els
domadors, els pallassos, els forçuts
i els presentadors. Dos personatges
es troben aquí i ara amb el públic, el
que passarà després és una incògnita
que no deixarà ningú indiferent. El
circ en essència, o l’essència del circ.
Aforament limitat. Invitacions a l’OAC
de l’Ajuntament fins al 31 de juliol.

A les 20.30 h, davant del Teatre

FESTUC TEATRE PRESENTA
MR. PARFUM

Pietro Pampolino és un personatge
extravagant que viatja amb el seu
vehicle, una bicicleta amb un artefacte
acoblat: una màquina de fer perfums!
En Pietro manipularà i desafiarà
la química per tal d’aconseguir el
seu objectiu: fabricar un perfum
personalitzat per a cada ciutat, el
perfum ideal. Espectacle per a tots els
públics.

De les 17.30 h a les 19.30 h, al Teatre
de la Garriga, El Patronat

A les 19 h, a la pista núm. 1

IMPROTEATRE

Omple de color la Festa Major amb
aquesta gran Festa Holi! Enguany més
colors i més ambient! És obligatori venir
amb protecció per als ulls! S’aconsella
portar samarreta blanca i roba vella. Hi
haurà servei de bar. (Farina pigmentada
apta per a persones celíaques).
Col·labora: Projecte Mexcla’t

L’alumnat de l’intensiu d’Improteatre
del mes de juliol oferiran un espectacle
de teatre improvisat, una aposta teatral
arriscada i basada en l’espontaneïtat, la
improvisació i l’humor. Un gran repte
pels actors i actrius! Invitacions a l’OAC
de l’Ajuntament fins al 31 de juliol i una
hora abans a la taquilla del Teatre.
Col·labora: Noel Jiménez, Dani Codina i
Joan Monells

HOLI FESTIVAL

A les 18 h, a la plaça de l’Església

AUDICIÓ DE SARDANES AMB
L’ORQUESTRA SELVATANA

Ens visita la Selvatana, una de les
formacions amb més solera del país
fundada a Cassà de la Selva l’any 1913.
Una formació més que centenària que
ens delectarà amb les seves airoses
sardanes, un acurat concert (19.30 h)
i un animat ball que arrencarà petits i
grans a ballar a tocar de la mitjanit.
Col·labora: Agrupació Sardanista de la
Garriga

De 19 h a 21 h, sortida des del Centre
de visitants, ctra. Nova núm. 46

RUTA: LA TRANSFORMACIÓ
DE LA GARRIGA A TRAVÉS DE
L’ALIMENTACIÓ

Ruta que visitarà alguns dels comerços
vinculats i finalitzarà als jardins de can
Raspall amb un tastet de productes
locals. Cal inscripció a:
info@visitalagarriga.cat o al
tel. 610 477 823. Places limitades.
Inscripcions fins al 30 de juliol.
Col·labora: Associació Agrària de la
Garriga
A les 19.30 h, a la plaça de l’Església

CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB L’ORQUESTRA
SELVATANA

Col·labora: Agrupació Sardanista de la
Garriga
De 19 h a 20.15 h, a l’Auditori

BALLA ZUMBA!

Posa’t en forma amb molt de ritme
ballant zumba! Viu actiu, viu millor!
Col·labora: Piscines la Garriga

De 21 h a 01 h, a l’Auditori

JAM SESSION EDICIÓ
ESPECIAL

La Garriga Jam Sessions realitzarà
una jam que incorporarà concerts
internacionals i homenatjarà la música
del poble amb artistes del curs intensiu
d’estiu.
Col·labora: La Garriga Jam Sessions
i Amics de Ràdio Silenci
A les 21.30 h, a la plaça de Can Dachs

SOPAR DE FESTA MAJOR

Menú: meló amb pernil, pollastre a
l’ast, postres, cafè i licors. Preu: 12 €.
Menú infantil: macarrons, carn
arrebossada, postres i beguda.
Preu: 9 €. Informació i venda anticipada
a l’OAC de l’Ajuntament fins al dia 30 de
juliol.
Col·labora: Unió Esportiva Hoquei la
Garriga

A les 22 h, a la plaça de Santa Isabel

CINEMA A LA FRESCA:
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
Comèdia dramàtica britànica del 2014.
En Doug i l’Abi se’n van amb les seves
dues filles i el fill cap a les Terres Altes
d’Escòcia a una trobada familiar on es
retrobaran amb en Gordie, pare d’en
Doug, que pateix una greu malaltia.
Els malentesos i les dificultats de
convivència de la parella es veuran
interromputs per un esdeveniment
inesperat arran d’una excursió al mar
amb l’avi, que provocarà un fort
impacte i farà deixar de banda les
diferències familiars. Edat recomanada
tots els públics. Regne Unit. 95 minuts.
Col·labora: Cineclub la Garriga

A la mitjanit, a la plaça de l’Església

A les 01.30 h

A les 03 h

De 11 h a 13 h, a la pista núm. 1

BALL DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA SELVATANA

PUPIL•LES

PROYEKTA

ACTIVITATS REFRESCANTS

Col·labora: Agrupació Sardanista la
Garriga

Espai Nits a la Doma

Neixen a València el 2014, amb un
missatge feminista i reivindicatiu.
Es consoliden en un panorama que
reclama a crits la feminització dels
escenaris. Natàlia, Mireia i Joan són
l’ànima d’aquest projecte on el rap
electrònic és l’estil predominant
a les seves cançons.

Banda garriguenca que ofereix un
viatge pels diferents gèneres i cultures
dels seus membres. Rock fusió amb
reggae-funk.

Inflables d’aigua per a nens i nenes
fins a 14 anys i piscines petites per a
infants fins a 2 anys. Veniu amb ganes
de passar-ho molt bé i remullar-vos!
Els infants han d’anar acompanyats per
una persona adulta. Cal portar calçat
adequat i lligat i s’aconsella banyador,
tovallola i gorra.
Seguidament,

A les 23.30 h

FESTA DE L’ESCUMA

ELÈCTRICA DHARMA

Aquest 2019 tornen per presentar-nos
Flamarada, un nou repte musical que
ha fet que tornin al pati de jocs per
crear noves cançons després de la mort
d’un dels fundadors del grup, Josep
Fortuny. Flamarada, el 25è disc de la
Dharma és un esclat creatiu de llum i
energia, la flama de la Dharma que mai
s’apaga. Un caliu que esdevé una nova
flamarada.

DISSABTE,
3 D’AGOST
A les 8 h,

MATINADES

Traieu-vos la son de les orelles! Música
pels carrers del poble! Tothom amunt!
Col·labora: Associació Grallarriga i ACR
Front Diabòlic de la Garriga

I si encara teniu calor... Continueu
refrescant-vos amb la gran pluja
d’escuma blanca i de colors,
acompanyada de la millor música
del moment! Els infants han d’anar
acompanyats d’una persona adulta.
Cal portar gorra, calçat lligat i ulleres
per protegir els ulls.

De 10.30 h a 14 h i de les 17.30 h a
20.30 h, a la plaça del Silenci

DONES DEL JAZZ
Teatre sobre Rodes

En un festival de música, de jazz, hi
ha dies i nits, matins i migdies, tardes
i matinades i per tant hi ha temps per
a tot. Voleu saber alguna cosa de la
història del jazz en deu minuts? Ens
podem imaginar què ens explicaria
Louis Armstrong en deu minuts, però...
i Lil Hardin?
Voleu entrar al camerino de Lady Day?
Acompanyem a Nina Simone mentre
es prepara un cafè?
Microteatre a les caravanes: petits
espectacles de 10 minuts amb grups
reduïts.
Servei de menjar i beure a “La Cantina”
Activitat per a tots els públics.
De 12 h a 14 h, a la plaça de
Can Dachs

CARPA RESERVA DE LA
BIOSFERA DEL MONTSENY

Amb motiu dels quaranta anys de la
Reserva de la Biosfera del Montseny
ens visita la carpa itinerant. Podreu
participar en diferents activitats i
tallers dinamitzats relacionats amb
el patrimoni natural i cultural del
Montseny, adaptades a tots els gustos
i públics.

També hi trobareu informació d’interès
sobre la reserva: mapes, fulletons i
altres publicacions, així com un vídeo
commemoratiu del 40 aniversari de la
declaració del Montseny com a Reserva
de la Biosfera per part de la UNESCO.
A les 13 h, a Can Raspall

7è CONCURS DEL PINTXO
POPULAR DE LA GARRIGA

Busquem els millors cuiners i cuineres
de la Garriga. T’apassiona la cuina?
Doncs apunta’t a aquesta activitat on tu
tens el protagonisme. Has de fer volar
la teva creativitat i has de sorprendre
el jurat. Aquest any hi haurà dues
categories: Sènior Xef (inscriu-t’hi a
partir de 17 anys) i Xef del Futur (fins
als 16 anys).
Aconseguiràs un premi molt bo.
Inscripcions a
projectemexclat@gmail.com fins al 31
de juliol i, presencialment, 30 minuts
abans de l’activitat.
Col·labora: Projecte Mexcla’t

De 14.30 h a 16.30 h, allà on vulguis

Seguidament, a les 18 h

De 19.30 h a 20.30 h, a la pista núm. 2

MIGDIADA POPULAR 2.0

L’ESGARRINXADA

PATILÀNDIA

El primer acte virtual de la Festa Major.
Ja estiguis al sofà, al llit, a la gespa,
fent la sobretaula o en una hamaca...
FES LA MIGDIADA! Recupera forces
per encarar l’últim dia de festa i penja
una foto a les xarxes amb el hashtag
#MigdiadaDelMestre. La nit serà
llarga!!!
Organitza: El Brou del Mestre
A les 16 h, a Ca n’Illa (al costat de
l’Escola Bressol “Les Caliues”)

FUTBOL FANG L’ESGARRINXADA INFANTIL

Activitats i jocs de fang per a infants
i joves de 8 a 12 anys. Inscripcions a:
esgarrinxadainfantil2019@gmail.com a
partir del 16 de juliol a les 12 h.
Inscripcions limitades.
Col·labora: Unió Esportiva la Garriga
i El Brou del Mestre

Activitat per a majors de 18 anys.
Més informació i inscripcions a:
esgarrinxada.bruta@gmail.com a partir
del 8 de juliol a les 12 h. Màxim 16
equips (equips de 5 noies i 5 nois).
Vine a enfangar-te fins a les celles!
Col·labora: Unió Esportiva la Garriga i
El Brou del Mestre
De 17 h a 20 h, a l’Auditori

CAMPIONAT DE BRAWL STARS
Reuniu a un equip de 3 persones,
cadascuna amb el seu mòbil, i
participeu en el primer torneig de
Brawl Stars de la Garriga! Podreu
coronar-vos com el millor equip
del poble? A partir de 10 anys. Més
informació i inscripcions a:
brawllg.wordpress.com
Col·labora: Il·luminatis La Garriga

Vine a descobrir el món del patinatge
artístic. Gaudiràs aprenent tècniques,
posicions i balls. Porta els teus patins
i si no en tens, te’ls deixem.
Col·labora: Club Patinatge la Garriga

Activitats familiars
Espai Passeig

De 17.30 h a 20.30 h

FESTA maJOCS

Espai de jocs oberts de jocs de taula
moderns per a totes les edats:
17.30 h Torneig VIRUS! (edat
recomanada a partir de 8 anys).
18.30 h Torneig SABOTEUR
(ronda 3).
19 h Torneig de YANGTZE
(edat recomanada a partir de 10 anys).
Col·labora: Associació Jocs de Taula Vallès
Oriental

JUGACIRC!

Espai de jocs de circ per a tota
la família. Tothom pot practicar i
demostrar les seves habilitats en les
diferents tècniques de circ que tenim
preparades. Malabars amb pilotes,
mocadors, maces, anelles, plats
xinesos, diàbolos, carioques, xanques
de mà, xanques de peu, hula hoops,
monocicle, pedals d’equilibri, rul·los
d’equilibris, barrets voladors, dapos,
slackline, devil stick...

I TU, JUGUES EN CATALÀ?

En aquesta 4a edició de coneixement
de jocs de taula que tenim a la nostra
disposició en català, l’Oficina de
Català de la Garriga ha preparat una
petita de mostra de jocs de taula en
català, un concurs de llengua i una
petita exposició sobre Joan Brossa,
per commemorar el centenari del seu
naixement.
Col·labora: Oficina de Català de la
Garriga

ESPAI AGULLA

Has pensat mai quantes coses es
poden fer amb les agulles d’estendre
roba? Vine i posa a prova la teva
imaginació!

De 17.30 h a 02 h, al carrer Banys, 60

JAM SESSION

Vine a gaudir i a participar, si et ve de
gust, d’aquesta Jam Session.
Amb la col•laboració especial del grup
“Els Imbècils”.
Col·labora: Associació Barri de Santa Rita
A les 19 h, al Teatre de la Garriga,
El Patronat

IMMORTAL AMB BRUNO ORO

A les 18 h i a les 20 h, al Passeig

TEATRE DE FUNÀMBULS
PRESENTA “CIRC XIC”

Entre dos artistes aconsegueixen crear
tota l’orquestra, els equilibristes, els
domadors, els pallassos, els forçuts i
els presentadors. Dos personatges es
troben aquí i ara amb el públic, el que
passarà després
és una incògnita
que no deixarà
ningú indiferent. El
circ en essència, o
l’essència del circ.
Aforament limitat.
Invitacions a l’OAC
de l’Ajuntament
fins al 31 de juliol.

Estàs a punt per a l’eternitat? Què faries
si tinguessis tot el temps del món?
TOT el temps del món. IMMORTAL és
una comèdia dramàtica futurista on
Bruno Oro es desdoblarà en multitud
de personatges que gaudiran, patiran o
s’enfrontaran a la immortalitat.
Venda d’entrades a l’OAC de
l’Ajuntament o a www.teatrelagarriga.cat.
Preu: 8 €. Estalvia’t 1 € comprant-les
per internet.

A les 19 h, a la plaça del Silenci

BICICLETADA POPULAR

Bicicletada popular pel nucli urbà de la
Garriga d’una distància aproximada de
6 km.
Col·labora: Club Ciclista la Garriga
A les 19 h, a la plaça de l’Església

AUDICIÓ DE SARDANES AMB
LA COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA

Ballarem sardanes al so d’aquesta
cobla fundada a Barcelona l’any 1983,
i que des de 1997 té el títol “Cobla
Ciutat de Barcelona”, atorgat per
l’Ajuntament d’aquesta ciutat. Veniu
a gaudir de sardanes clàssiques i
contemporànies de la mà d’una de les
millors cobles del país.
Col·labora: Agrupació Sardanista la
Garriga

A les 20 h, a l’Església Parroquial de
Sant Esteve de la Garriga

OFICI DE FESTA MAJOR
A les 20.30 h, al carrer Mil·lenari de
Catalunya (Pista núm. 2)

XXXIX CURSA POPULAR

Sortida des de l’Avinguda Mil·lenari
de Catalunya. Distància: 4 km aprox.
Inscripcions en línia:
www.championchip.cat fins a
l’1 d’agost. Activitat gratuïta.
Inscripcions el mateix dia si han sobrat
dorsals de les inscripcions en línia
(sense opció a sortir a la classificació).
Col·labora: Club d’Atletisme les Tortugues
A les 20.30 h, al Passeig Dr. Vich

CORREFOC COLLA INFANTIL

Per a infants i joves de 8 a 16 anys.
Caldrà que es vagi acompanyat d’una
persona responsable. Recorregut:
Passeig Dr. Vich, c. Nostra Senyora
de la Salut, c. Figueral, c. Banys i plaça
de Can Dachs.
Colla convidada: Colla infantil Diables
de Granollers
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la
Garriga

A les 21 h, al Passeig

A les 22 h, a la plaça del Silenci

CINEMA A LA FRESCA
INFANTIL + BIQUINADA
EL BOSC DE HAQUIVAQUI

SURVIVAL ZOMBIE

Laus, un ratolí molt entremaliat, i les
seves amistats tenen por de la guineu
Marvin i els altres depredadors que
sempre els persegueixen per intentar
menjar-se’ls. Però el que els esgota
la paciència és que un bon dia l’eriçó
Horaci intenta menjar-se l’àvia ratolí.
És llavors quan en Morten, el ratolí més
sensat del bosc, arriba a la conclusió
que ha arribat el moment de redactar
una nova llei pel bosc i que ningú es
mengi a ningú. Durada: 75 minuts.
Biquinis a preus populars.
Col·labora: Cineclub la Garriga
A les 21 h, a la pista núm. 1

HAVANERES AMB ELS
BERNATS PESCAIRES DEL
CONGOST, ROM I SARDINADA
POPULAR

Mentre gaudim de la fresca del vespre,
podrem sopar escoltant les havaneres i
prendre un rom cremat. Entrepà a preu
popular.
Col·labora: Comissió de Festes del Barri
de St. Ramon, Associació de Veïns i
Comerciants del Barri de Dalt i Coral
Ariadna

Gimcana nocturna pel centre del poble
per a joves de 12 a 18 anys. Podeu
fer equips de màxim 10 persones per
passar les proves que trobareu pel
poble o podeu inscriure-us per fer
de zombi! Si esculls aquesta opció,
disposaràs de maquillatge professional.
Informació i inscripcions a:
www.zombielg.wordpress.com.
Col·labora: Consell d’Adolescents
A les 22.30 h, a la plaça de l’Església

GOSPEL JOY LA GARRIGA

Concert de música Gospel a càrrec
del cor garrigenc amb més de 19 anys
d’història. Dirigits per l’Ivan Sanmartín,
repassaran un repertori eclèctic on no
faltaran temes clàssics de la música
espiritual negra deixant també espai
pel gospel més contemporani. Una
ocasió perfecta per gaudir d’una
vetllada plena de música, ritme i bones
vibracions.

Espai Nits a la Doma
A les 23 h

COCODRIL CLUB AMB ALBERT
MALLA
Torna la Festa Revival COCODRIL
CLUB, el programa de ràdio adaptat a
Sessió de ball amb les millors cançons
de la història, les que s’han convertit
en himnes, presentades per l’Albert
Malla. Cocodril Club és un viatge amb
la màquina del temps, un revival que
anima a ballar les cançons de tota una
vida.

A la 01 h

BUHOS

Present i futur del panorama
musical català, la banda de
Calafell ja és un dels grups
festius referents dels Països
Catalans. No deixis escapar
l’oportunitat de veure’ls en
directe!

A les 03 h

DJ PIPO

DJ Pipo presenta: “El ressorgiment
dels morts vivents”
Amb aquest espectacle, DJ Pipo pretén,
amb la seva música (minimalista, ska,
reggae, salsa i músiques d’arreu del
món), despertar els morts vivents de
la Garriga (que deunidoret) i, potser,
els de la Doma i tot, fent saltar i ballar
a tothom: mares, pares, fills, filles i
esperits sants, i sobretot els letàrgics,
per excloure les penes i encomanar
alegria fins que surti el sol, si ho vol,
en aquesta nit de Festa Major que, ai,
quina calor!

A les 12 h, al Teatre de la Garriga,
El Patronat

DIUMENGE,
4 D’AGOST
De 10.30 h, davant l’Asil-Hospital

CERCAVILA DE GEGANTS I
GEGANTES

El recorregut començarà a
l’Asil-Hospital. Vine a acompanyar
els avis i les àvies durant la cercavila.
Inscripcions a l’Asil Hospital fins al
dissabte 3 d’agost (tel. 938 714 006).
Col·labora: Colla de Geganters de la
Garriga
D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h,
al c. Rosselló

TOBOGAN AQUÀTIC URBÀ

Tobogan inflable d’aigua de 100 metres
de llarg i dos carrils. Una experiència
única i ben refrescant per a petits i
grans.
Alçada mínima 120 cm. Cal portar
banyador.

CONCERT-VERMUT AMB
LA COBLA MEDITERRÀNIA
I PRESENTACIÓ DEL
CD “SARDANISTES
GARRIGUENCS”

Una formació fundada l’any 1979 per
joves instrumentistes motivats pel
vessant més qualitatiu de la música
per a cobla. Sota la direcció del mestre
Bernat Castillejo, la cobla Mediterrània
ens presentarà el nou CD de sardanes
dedicades a la Garriga que porta per
títol ‘Sardanistes garriguencs’. Si veniu,
podreu adquirir el CD i gaudir d’un
concert emotiu i garriguenc.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Invitacions a l’OAC de l’Ajuntament fins
al 31 de juliol i una hora abans a la
taquilla del Teatre.
Col·labora: Agrupació Sardanista de la
Garriga

Tot el dia, a l’Auditori

De 16 h a 21 h, al passeig dels Til·lers

A les 20 h, a la plaça de Can Dachs

A les 21 h, a la pista núm. 1

IMPRESENTABLE SWING FM
DAY: AL MAR, AL MAR!

XXIX ESCALADA AL
CAMPANAR

XARIVARI BLUES AMB
CIRC LOS

SARDAXOU AMB LA COBLA
CONTEMPORÀNIA

Porta la teva gandula i banyador per
gaudir d’un swingueru al mar dels
Impresentables Hoppers la Garriga.
Barra tot el dia amb vermut i “Selecció
de tapes impresentables”

Col·labora: Centre Excursionista
Garriguenc
A les 17.30 h, al Teatre de la Garriga,
El Patronat

A les 13 h, concert vermut swing

QUINS NASSOS!

Vine a aprendre i practicar sense parella.

A les 18.30 h, a la plaça de Santa
Isabel

amb “CASI EL MEJOR TRÍO DE TU
VIDA”
Seguidament, classe oberta
d’INICIACIÓ AL LINDY HOP A
CÀRREC DE BALL A LA CARTA
A les 16 h, JOCS D’AIGUA SOTA ELS
ASPERSORS DE LES NOGUERES
A les 18 h, classe oberta de
JAZZ STEPS A CÀRREC DE BALL A
LA CARTA

S’han fet eleccions i ha guanyat per
majoria absoluta el partit més mediàtic.
Hi ha una petitíssima part del país
que no l’ha votat i ara ha arribat l’hora
de saber el perquè. Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Invitacions a l’OAC
de l’Ajuntament fins al 31 de juliol i una
hora abans a la taquilla del Teatre.
Col·labora: Associació de Disminuïts
Psíquics i Físics Els Dofins

A les 19 h, música swing amb

VI CAMPIONAT MUNDIAL DE
BEURE ORXATA

JUMBLE SOUNDS
A les 20.30 h, SESSIÓ DE MÚSICA
PUNXADA FINS A FINALITZAR LA
FESTA
Col·labora: The Impresentables Hoppers
de la Garriga

T’agrada l’orxata? Quants gots o
porrons series capaç de beure’n?
Concurs per a majors de 18 anys.
Inscripcions i condicions de
funcionament a toscanacorner@gmail.com
fins al mateix dia abans de començar .
Col·labora: Gelatteria Toscana

Espectacle amb la voluntat
d’homenatjar als antics mestres de
l’escola de circ. Està dividit en quatre
números començant amb el dandi
acrobàtic, passant pels monocicles i els
malabars. Quan el públic pensa que no
pot anar a més, l’espectacle culmina
en un inesperat i potent número de llit
elàstic. Tot virtuosament condimentat
amb salses d’humor i divertides
coreografies. És un espectacle alegre,
dinàmic, lleuger i que el poden gaudir
tant les persones grans com la canalla.

Com és tradició, acabarem la Festa
Major amb el Sardaxou i el sopar
popular amb la cobla amb més
trempera de totes les cobles que es
fan i desfan. Veniu a sopar i a ballar
sardanes al ritme de les cançons de
l’estiu i de moltes altres melodies al
ritme de la nostra estimada sardana.
Entrepans a preus populars i servei
de bar.
Col·labora: Agrupació Sardanista la
Garriga

A les 23 h, a la pista núm. 1

CLOENDA DE FESTA MAJOR

Espectacle de foc per acabar la Festa
Major 2019.
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la
Garriga

La campanya Festa lliure,
Fes-te lliure té l’objectiu de
prevenir comportaments
sexistes i possibles
agressions sexuals durant la
Festa Major.
Sovint, en espais de festa, es
produeixen agressions sexistes
(bromes, mirades, floretes...),
assetjaments i agressions
sexuals. Amb aquesta
campanya volem contribuir
a la bona convivència i a unes
relacions respectuoses i
igualitàries de totes
les persones.
Per això, tant si n’ets testimoni
com si les pateixes, pots buscar
complicitats i demanar ajuda
al Punt Lila, que estarà ubicat a
l’Espai Nits, a la Doma.

PER UN CORREFOC SEGUR!
NORMES DE SEGURETAT
Participants:

- Vestiu-vos amb roba de cotó, preferiblement
vella, amb mànigues i pantalons llargs.
- Poseu-vos un barret amb ales que us
cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb
un mocador de cotó.
- Protegiu-vos els ulls.
- Poseu-vos un calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.).
- Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre
públic i de sanitat.

- Està prohibit portar productes pirotècnics
particulars, només es poden utilitzar els que
han preparat l’organització.
- Respecteu les figures de foc, qui les porta i
els músics i músiques.
- Adopteu una actitud correcta amb els
diables i diablesses, no els obstaculitzeu el
pas.
- Seguiu en tot moment les indicacions dels
diables i a diablesses.
- Assebenteu-vos, abans de l’inici, del
recorregut del correfoc.
- En cas de perill, seguiu les instruccions dels
diables i diablesses.
- Si per qualsevol circumstància se us encén
la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar
les flames. Sobretot, no correu, perquè les
flames s’escamparien i serien més virulentes.

- Espereu la comitiva del correfoc en carrers
amples i eviteu, en la mesura que us sigui
possible, les aglomeracions i els taps de la
gent.

Veïnat i comerciants:

- Retireu tots els vehicles dels carrers de
l’itinerari.
- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes
en edificis que en disposin.
- Protegiu els vidres de les finestres, portes i
aparadors, amb cartrons gruixuts.
- Enrotlleu tots els tendals exteriors dels
habitatges i locals.
- No tireu aigua a les persones participants ni
espectadores del correfoc per la perillositat
que representa.
- Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
- Retireu de la via pública, qualsevol objecte.

Localitzacions
1- Plaça de l’Església
2- Plaça de Can Dachs
3- Plaça del Silenci
4- Auditori de l’EMM
5- Espai Nits
6- Teatre de la Garriga
7- El Passeig
8- Plaça de Santa Isabel

9- Centre de Visitants
10- Fira d’atraccions
11- Pista núm. 1
12- Pista núm. 2
13- C. Mil·lenari de
Catalunya
14- Ca n’Illa
15- Can Raspall
16- Asil - Hospital

