Campament reial • Parc de jocs • Trenet de Nadal
Festa de la Llum • Fires i mercats • Cavalcada de Reis
Mag GarriViu • Cap d’Any

Benvolgudes i benvolguts,
Ara ve Nadal!
Aquesta frase tan senzilla, enguany pren tot el sentit...
perquè després de més de 20 mesos d’entorn de pandèmia,
aquest és el primer Nadal que podrem celebrar-lo en un entorn de certa
normalitat. Seran dies d’alegria, d’àpats i trobades familiars, enguany
esperem que amb celebracions més àmplies i més intenses.
En breu, els carrers de la Garriga es vestiran de festa, s’il·luminaran, hi haurà
l’avet a la Plaça i gaudirem de tot allò que “fa Nadal”. Hi haurà la Festa de
la Llum, hi haurà Fira de Nadal sense restriccions, el trenet tornarà a voltar
pels carrerons del poble amb els més menuts i moltes altres sorpreses que
ens faran gaudir un Nadal ple d’il·lusions.
També els comerços, serveis i restaurants es tornaran a engalanar com mai
i oferiran el millor de si mateix a la ciutadania de la Garriga. Ho diem sovint,
i no ens equivoquem: de res serviria guarnir els carrers amb llums i fanalets
si els aparadors dels nostres comerços, botigues i restaurants estiguessin a
les fosques i buits. Un poble sense botigues, sense restaurants, sense serveis
és això: un poble buit. Buit en tots els sentits.
Així doncs, fem poble! Fem comunitat, fem proximitat, apostem per la
sostenibilitat i posem el comerç local al centre del nostre tràfec nadalenc.
I des del cor de totes les persones que conﬁgurem aquest Ajuntament, que
és el vostre, us desitgem unes bones festes plenes de retrobaments i salut.
Comencem un nou any agraïts de tot el que hem pogut construir plegats i
amb voluntat de servir-vos i ajudant-vos en tot allò que ens sigui possible.
Bon Nadal i Bones Festes a tots i totes!!!

Dolors Castellà Puig

Meritxell Catalan Baldich

Alcaldessa

Regidora de Promoció Econòmica

Dissabte 27 de novembre
Festa de la llum
Zona Triangle, a partir de les 17.30h
Espectacle itinerant ﬁns a la plaça de l’església
Espectacle infantil amb xocolatada i a partir de les 19.15h encesa de les llums de Nadal

Diumenge 28 de novembre
X Mercat de Nadal de La Garriga
al barri de Dalt
Carrer Calàbria, de 10h a 20h
Fira de caire Nadalenc
Organitza: Associació Barri de Dalt i Ajuntament de La Garriga

Dimecres 1 de desembre a dissabte 11 de desembre
Exposició dels quadres de la rifa
solidària artísticaMENT
Fundació Fornells Pla - Conxa Sisquella
Horari de visita:
- divendres i dissabtes de 17h a 20h
- Festius d’11h a 14h
Organitza: Associació El Far

Divendres 3, 10 i 17 de desembre
Visita de la família Noel pel poble
Barri de Dalt, de 19h a 20.30h
Organitza: Assoc. Barri de Dalt

Dissabte 4 de desembre
Taller “Decora el teu pal de tió”
Sala d’Exposicions Municipal
Horari: de 10.30h a 14h i de 16.30h a 19h
Es donarà material per tal de decorar el pal del tió de Nadal

Dĳous 9 de desembre
STORY TIME: Hora del Conte en anglès!
Biblioteca Núria Albó, a les 18h
“Maisy’s Christmas Tree”, a càrrec d’Eamonn Allison, professor d’anglès de Cambridge
School Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 10 de desembre
Rifa solidària artísticaMENT
Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella, a les 18h. Organitza: Associació El Far

Dissabte 11 de desembre
Campanya comercial de l’ASIC:
Fotomatón amb el Cagarric
Barri de dalt, de 10h a 13.30h Fes-te una foto amb el Cagarric
Organitza: ASIC Som La Garriga

Cantada de Nadales
Auditori Escola de Música a les 13h
Cantada de les corals de nivell elemental i Cor Trencadís
Organitza: Escola Municipal de Música

Parlem obertament sobre
salut mental: cada dia i per Nadal
Plaça Can Dachs, d’11h a 13.30h
Des de l’Associació Horai, i amb la col·laboració de EL FAR, convocatòria a la ciutadania per crear un espai a la plaça per parlar obertament i escoltar amb interès sobre
salut mental. Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Associació Horai i associació El Far

HORA DEL CONTE:
“Un Nadal ple de contes”
a càrrec de Joan de Boher
Biblioteca Núria Albó, a les 12h. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Campanya comercial de l’ASIC:
Fotomatón amb el Cagarric
i Pinta el teu marc de fotos
Centre, de 16.30h a 20.30h
Fes-te una foto amb el Cagarric, i tallers infantils de pintura sobre fusta
Organitza: ASIC Som La Garriga

De l’11 al 31 de desembre
Parc de jocs de Nadal
Dels dies 11 a 19 Skate Park a la plaça de l’Església,
i del 20 al 31, parc de jocs amb tota mena d’activitats a la plaça de Can Dachs.
Accés a les activitats amb els tiquets que entreguen els establiments.

Dimecres 15 de desembre
TALLER: “ARBRE DE NADAL”
A càrrec d’Activijoc. A la Biblioteca Núria Albó, a les 17.30h
Un taller infantil per muntar un arbre de nadal ben simpàtic fent servir material de
reutilització al que habitualment li donem un altre servei ben diferent. Una activitat
pensada per estimular la creativitat i l’aﬁció per les manualitats.
Cal inscripció prèvia. Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 17 de desembre
Pessebre del Barri de Montserrat
Carrer dels Banys, 77 (Instal·lacions Jordi Pareras), a les 20h
Obertura del pessebre. Parlaments, copa de cava i refrigeri.
Organitza: Barri de Montserrat.

Cantada Nadales
Plaça Can Dachs, a les 11h
Cantada de Nadales dels alumnes de primària i infantil de la coral de l’escola ISCAT.
Organitza: ISCAT

17, 18 i 19 de desembre
Trenet de Nadal
En horari de 17h a 20h divendres i dissabte, i de 10.30h a 14h el diumenge
Podreu fer una passejada diferent per la Garriga amb el trenet de Nadal.

Dissabte 18 de desembre
Comprar al mercat té premi
Fes les compres de Nadal al mercat i participa en el sorteig de lots de productes del mercat.
Col·labora: Marxants del mercat

Fira Alternativa
Tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment 10

Campanya comercial de l’ASIC:
Fotomatón amb el Cagarric
Barri de Montserrat, de 10h a 13.30h
Fes-te una foto amb el Cagarric. Organitza: ASIC Som La Garriga

Campanya comercial de l’ASIC:
Fotomatón amb el Cagarric
i Pinta el teu marc de fotos
Centre, de 16.30h a 20.30h
Fes-te una foto amb el Cagarric, i tallers infantils de pintura sobre fusta
Organitza: ASIC Som La Garriga

Diumenge 19 de desembre
Concert “Cinc nadals”
Can Luna, a les 12h
Concert de Nadal del cinquè aniversari de KantiKune, amb cançons interpretades durant els cinc anys de vida del cor. Amb acompanyament de piano.
Organitza: Cor KantiKune

Dimarts 21 de desembre
Projecte Singulars: biodanza
Ancestra Torre Iris. Plaça del silenci, 1, de 18h a 20h
Singulars és un projecte obert a tothom, que pretén contribuir al canvi d’actituds i
comportaments davant de la salut mental a través de la Biodanza i l’alimentació conscient. La Biodanza és un sistema terapèutic, pedagògic i vivencial que treballa amb la
música, el moviment, les emocions i el grup, afavorint l’expressió saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial. Aportació: 5 euros
Organitza: Associaicó Horai

Dimecres 22 de desembre
Jornada de solidaritat, cooperació
i consum responsable
Institut i espais exteriors, de 9h a 13h
Tallers, xerrades i jocs per sensibilitzar respecte aquests valors
Organitza: Claustre Institut Vil·la Romana

Dimecres 22 de desembre a divendres 7 de gener
Vine a veure el pessebre del Barri
Barri de Dalt, parada de Taxis de Santa Digna (c/ Calàbria)
Horari: de 10h a 20h
Organitza: Assoc. Barri de Dalt.

25, 26 de desembre i 8 i 9 de gener
Els Pastorets
Teatre de la Garriga, El Patronat, a les 19 h i el dia 9 de gener a les 18h
L’entitat torna a posar en escena la seva adaptació particular del clàssic de Nadal
Coproducció: Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga
Venda d’entrades a: www.teatrelagarriga.cat

Diumenge 26 de desembre
Concert Nadales d’arreu
Esglésiade Sant Esteve, a les 12.30h
Recull de nadales d’arreu del mon harmonitzades per M. Oltra, per cor i piano
Organitza: Coral Ariadna

Del 27 al 31 de desembre
Casal Nadal de Golf
Golf i pitch & putt La Garriga, de 9.30h a 13h
Casal de golf per a nens i nenes de 6 a 14 anys.
Es realitzaran activitats i classes de golf, activitats lúdiques i Footgolf.
Grups per edats i nivells. Preu: 125 €/setmana/alumne
Organitza: Project Golf Academy, SL

Divendres 31 de desembre
Encesa de llums de Cap d’any i
iŀluminació de la façana del
consistori
Plaça de l’església, de 18 a 22h
Encesa de les lletres de Bon Any per donar la benvinguda al 2022

2, 3 i 4 de gener
La màgia d’Orient
Can Luna de 10h a 13h i de 16h a 19h
Després de l’èxit de l’edició anterior, amb la visita de més de 2.000 persones, enguany,
Can Luna tornarà a acollir la màgia d’Orient. Novament, els Reis Gaspar, Melcior i Baltasar convidaran nenes i nens a conèixer com són els preparatius de la Nit de Reis, a
fer-los arribar la carta i a recollir el material per poder construir el fanalet.

PER NADAL, JUGA EN CATALÀ

Relaciona les dues columnes per completar una frase:
1. Nadal a casa
2. Nadal en dissabte,
3. Els Reis d’Orient
4. Allà dalt de la muntanya
5. A Betlem me’n vull anar,
6. Per Nadal, qui res no estrena,
7. Per Nadal,
8. Per Santa Llúcia,
9. Per Nadal,
10. Per Sant Esteve,
11. Ni calor fins Sant Joan

a. vols venir tu, gallineta?
b. hi ha dos pastorets, abrigadets, abrigadets.
c. un pas de pardal.
d. porten coses a la gent.
e. vora la brasa.
f. porta recapte.
g. ni fred fins Nadal.
h. un pas de llebre.
i. un pas de puça.
j. res no val.
k. cada ovella al seu corral.

SOLUCIONARI:
1-e / 2-f / 3-d / 4-b /
5-a / 6-j / 7-k / 8-i / 9-c
/ 10-h / 11-g

Treu el nas, treu el peu
Garri - Garri - GarriViu
Que venen els Reis d’Orient
colgats de regals,
prepara’ls el campament
i dona’ls les nostres cartes
Treu el nas, treu el peu
Garri - Garri - GarriViu
que venen els Reis d’Orient
i la festa reviu!
Treu el nas, treu el peu
Garri - Garri - GarriViu
Treu el nas, treu el peu
Garri - Garri - GarriViu

LA PARAULA INFILTRADA
Busca quina paraula no té relació amb les del grup:

Melcior
Gaspar
Home dels nassos
Carnestoltes
Baltasar

bou
drac
mula
nen Jesús
Sant Josep

panellets
neules
massapà
escudella
torrons

Cap d’Any
Nit de Nadal
La Diada
Nit de Reis
Any Nou

Tió
Nit de Nadal
pessebre
la Castanyada
nadales

cotilló
raïm
bledes
Cap d’Any
revetlla

SOLUCIONARI
olivera
Carnestoltes
la Castanyada
panellets
drac
la Diada
bledes

grèvol
molsa
avet
ponsètia
olivera

L’enigma secret
Can Luna de 16h a 18h per a grups d’entre 5 i 6 persones
És una activitat adreçada a nens i nenes de 10 a 14 anys que encara creuen una mica
amb la màgia. Es tracta d’un joc de pistes relacionat amb un misteri per descobrir entorn a la Garriga i la seva història. S’iniciarà l’aventura a l’Espai jove de Can Luna (c/
Torrent dels Murris) i es passarà per diferents espais de la Garriga. Aquelles que ho
intentin… aconseguiran descobrir el secret? Us hi atreviu?

Dilluns dia 3 de gener
Recepció del rei Mag Melcior
i els seus patges
Sala gran del Casino de la Garriga, de 16h i ﬁns les 20h
El rei Melcior i els seus patges vindran al Casino de la Garriga, a recollir les cartes de
tots els nens i nenes de la Garriga. Hi haurà tallers d’activitats i un berenar per a tots
els assistents.
Organitza: Casino de la Garriga i Esther Reche

Dimarts dia 4 de gener
Visita del patge reial
Placeta de Santa Digna (Barri de Dalt), de 17h a 20h
Ens visitarà el patge reial, vine a dur la teva carta reial
Organitza: Assoc. Barri de Dalt.

Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Reis
Pels carrers de La Garriga, a la tarda
El recorregut serà deﬁnit d’acord amb el que marquin els paràmetres del PROCICAT
pocs dies abans de la cavalcada.

Els dimarts de desembre i gener
Pessebre de la Fundació Maurí
De 16h a 19h, i hores convingudes
Fundació Maurí, Carrer de Cardedeu, 17
Visita del tradicional pessebre.
Organitza: Fundació Maurí

Estimats Reis d’Orient,

cpnl.cat/jocs

SS.MM. Melcior,
Gaspar i Baltasar

Reis d’Orient

Coŀlabora

Organitza

