


Benvolguts garriguencs i garriguenques,

Un any més ens trobem a les portes de la nostra 
estimada Festa Major, la festa de tots, petits i 
grans. És per a mi un honor immens tornar-me a 
dirigir a tots vosaltres com a alcaldessa, mitjançant 
aquest programa que teniu a les mans, una eina 
de comunicació imprescindible de la nostra festa, 
que apropa a les nostres llars tot el conjunt d’actes i 
esdeveniments que viurem durant aquests dies a les 
nostres places i carrers.

La Festa Major és sinònim de diversió i de cultura, de 
ciutadania, de convivència, d’expressió de la nostra 
identitat com a poble. La Festa Major de la Garriga 
s’estructura a partir d’un programa d’actes en el qual es 
combinen la tradició, la innovació i la participació dels 
ciutadans i ciutadanes i de les entitats i associacions.

Un any més hem volgut fer una festa amb tots els 
ets i uts. Hem volgut que tots els gustos i sensibilitats 
dels nostres conciutadans estiguessin representats 
al programa que teniu a les mans. Estic convençuda 
que aquests dies seran un bon moment per retrobar-
nos i gaudir plegats de tants moments, sempre iguals i 
sempre diferents, com la batucada, el pregó, el correfoc, 
el concert, el sopar i el ball, i tantes i tantes activitats...

A la Garriga hi tenim un tresor, que és la nostra 
manera de fer, la cohesió i el civisme, i de cap de les 
maneres ens ho hem de deixar perdre. Engarriga’t per 
Festa Major!

Bona Festa Major! Visca la Garriga i Visca Catalunya! 

Meritxell Budó
Alcaldessa



DIJOUS 30 DE JULIOL 
A les 19.30 h, a la plaça de l’Església
ESPECTACLE D’INICI DE FESTA MAJOR AMB L’ACTUACIÓ DE LA 
BANDARRA STREET ORKESTRA
Col·lectiu de músics amb un projecte ambiciós, que fusiona brass band, 
percussió brasilera i humor, amb interacció directa amb el públic, que 
esdevé part imprescindible d’aquest còctel explosiu.

Seguidament, a la plaça de l’Església
LECTURA DEL PREGÓ DE FESTA MAJOR 2015
Amb l’actor Toni Albà

Seguidament, a la plaça de Can Dachs
INTERBATUCADA
Farem sentir que ha començat la Festa Major d’aquest any, amb el segon 
concurs de batucades.
Col·labora: Ivan Sanmartín

A les 22 h, a la plaça de l’Església
VERSOTS
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga

A les 22.15 h, al c. Centre (davant de la Biblioteca)
CORREFOC
Recorregut: c. Centre, c. St. Ramon, c. Can Xic Corder, Passeig dels Til·lers, 
pl. de les Oliveres, Passeig dels Til·lers, c. Samalús, Ntra. Sra. de la Salut, c. 
Figueral, c. dels Banys i pl. de Can Dachs.
Col·labora: ACR Front Diabòlic la Garriga
Patrocina: Indústries Càrniques Blancafort S.A.

Seguidament, a la plaça de Can Dachs
CORREAIGUA AMB DJ JOU-T
En acabar el Correfoc, i si teniu calor, no us perdeu el Correaigua per 
continuar la festa ben remullats, acompanyats de la música més actual a 
càrrec del DJ Jou-T.
Col·labora: Protecció Civil 
Patrocina: Indústries Càrniques Blancafort S.A.

A les 23 h, a la plaça del Silenci
INAUGURACIÓ DE LA BARRA HOPPER AMB THE NEW HOUSE 
QUINTET
Benvinguts al territori hopper de la Garriga, situat entre l’Auditori i l’Escola de 
Música. Swing non-stop, refrescos, mojitos, entrepans, parquet i molt ball, de 
les 10 h del matí a les 2 h de la matinada. Inauguració del parquet i padrins!!!
Col·labora: The Impresentables Hoppers la Garriga

A les 23.30 h, a la plaça de l’Església
BALL AMB GUILLEM ALBÀ & THE ALL IN ORCHESTRA 
Marabunta és el nou treball de Guillem Albà & The All in Orchestra. 
Un xou de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en 
directe. Un sketch amb tempo matemàtic on els artistes lluiten perquè res 
s’entengui, amb cançons pròpies, gags, absurds i cabaret. Res té sentit i tot 
és possible. Premi del Públic a la Mostra d’Igualada de 2015.

ALTRES ACTIVITATS

Del 6 de juliol al 9 d’agost
CONCURS FOTOGRÀFIC
Temàtica la Garriga i temàtica Festa Major de 
la Garriga.
Més informació i bases a www.lagarriga.cat
Col·labora: El Brou del Mestre

Dimecres, 22 de juliol 
A les 19 h, a la Capella de Sta. Maria del Camí
Acte de presentació de la reposició de l’obra La 
viola d’or. Amb música d’Enric Morera i llibret 
d’Apel.les Mestres. A càrrec de la cobla Marinada

Amb la participació del cos de ball de Factoria 
Mascaró i les veus solistes de Josep-Ramon 
Olivé (baríton) i Anna Alàs i Jové (mezzosoprano) 
Diego Martin Etxebarria, director

Del 23 al 30 de juliol
RUTA DEL PINTXO DE LA GARRIGA
Arriba la 5a Edició d’aquesta Festa Gastronòmica 
local. Durant una setmana, els establiments 
de la Garriga us proposaran un tastet de la 
seva qualitat gastronòmica. Enguany estem de 
celebració i, per tant, hi haurà més regals pel 
públic que visiti els restauradors garriguencs. 

Per 2,50 € amb beguda inclosa podràs fer 
aquests tastets i escollir el millor pintxo local. 
Organitza: Projecte Mexcla’t
Patrocina: Estrella Damm i Ajuntament de la Garriga
Amb la Col·laboració de: Envernissats Ramon 
Vila - ASIC - Disterri

Divendres, 24 de juliol
A les 19.30 h, al Teatre de la Garriga, El Patronat
ARTRISTRAS presenta: NOCTILUCA
Espectacle familiar. Invitacions a l’àrea de Cultura 
a partir del dia 10 de juliol.

Dissabte, 25 de juliol  
De 17 h a 20 h, al c. Centre – Pl. Can Dachs 
XXIII TROBADA DE PUNTAIRES
Les puntaires ens demostraran un cop més les 
seves habilitats. Veniu a saludar-les!
Col·labora: Associació de  Puntaires de la Garriga

A les 21.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
NATS TEATRE PRESENTA: SPOT
Spot és un espectacle fresc i amb molt sentit 
d’humor.  Eslògans, marques, reclams, anuncis... 
la publicitat és cada vegada més agressiva i 
condiciona la nostra vida diària amb els seus 
trucs encaminats a embolicar-nos en la seva 
espiral consumista. La ironia i l’humor de 
l’espectacle faran d’ell un deliciós entrant per a la 
Festa Major 2015. 

Durada: 1 h 30 min. Preu 6 €
Venda d’entrades anticipades a l’OAC, i per 
internet a www.ticketea.com, i una hora abans de 
començar l’espectacle a la taquilla del teatre.

Diumenge, 26 de juliol
CELEBRACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DE 
L’ESCALADA AL CAMPANAR
De 9 h a 14 h, al Passeig dels Til·lers
Competició pels socis del Centre Excursionista

De 16 h a 21.30 h
ESCALADA POPULAR 
Col·labora: Centre Excursionista de la Garriga

Dimecres, 29 de juliol
A les 22.30 h, a la Pista núm.1 
FINAL DEL XXXIII TORNEIG D’ESTIU DE 
FUTBOL SALA 

31 de juliol, 1 i 2 3 d’agost
Al carrer Mil·lenari de Catalunya (entre c. 
Berguedà i c. Moianès) 
FIRA D’ATRACCIONS

30 i 31 de juliol, 1 i 2 d’agost
De 18 h a 19 h
A diferents espais de la festa: programa 
GRESCAMAJOR de Ràdio Silenci en directe
  
El dia 30 el pregó de la festa major en directe!

EL JOC DE L’ASSASSÍ PETONER
Joc que consisteix en matar amb un petó a 
la galta aquella persona que s’adjudiqui i així 
successivament. Bases del joc i més informació: 
al facebook de l’entitat Associació de Joves 
Assemblearis del Poble- La Bordalla
Inscripcions de l’1 al 22 de juliol al correu 
electrònic aj.labordalla@gmail.com
Col·labora: Associació de Joves Assemblearis del 
Poble-La Bordalla



De 17.30 h a 20.30 h, al Passeig
Tarda d’activitats familiars

3 HORES DE PARXÍS DE LA GARRIG
Ets dels grocs o dels vermells? Dels que els hi costa sortir de “casa” o dels 
que sempre tenen la sort de cara? Doncs et proposem fer una activitat 
familiar on demostris que tens estratègia i que la sort et somriu! 
Escull color i inscriu-te a www.lagarriga.cat, a l’OAC, fins el 30 de juliol, o 
al Facebook de l’entitat! Si encara queden places, et podràs inscriure al 
mateix espai. 
Col·labora: Projecte Mexcla’t

JUGANTOTS!
Vine a jugar al Passeig amb els jocs gegants: qui és qui?, loopings, 
tangram, punteria, el joc de l’oca, anelles...

PASSEIG AMB BURROS
Vine a passejar amb burros, no deixis passar aquesta oportunitat! 
Col·labora: Tres Tombs de la Garriga

TALLER DE MANDALES
Vine a pintar el teu mandala. 
Col·labora: Grup de les noies

KAPLA (Al hall del Teatre)
T’atreveixes a pensar en 3D? Vine a provar aquest joc de construcció de 
fusta totalment innovador.

A les 17 h, a Can Raspall
CURSET EXPRÉS DE SARDANES
Sempre has volgut saber ballar sardanes? Aprèn en una hora els passos 
bàsics de sardana i estrena’t a les ballades d’aquesta Festa Major. Sol, en 
grup o en família, vine i suma’t a la rotllana!

A les 18 h, a la plaça de l’Església
AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla centenària, institucional, reconeguda i popular. Veniu, escolteu i balleu!
Col·labora: Agrupació Sardanista la Garriga

A les 19.30 h, a la plaça de l’Església
CONCERT DE FESTA MAJOR AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
No et perdis aquest concert!

A les 19 h, a la Torre del Fanal
CORRE-TRONXA’T DE RIURE  
Recorregut per diferents establiments de la Garriga, on es donarà beguda i 
podrem escoltar diferents còmics de la Garriga que ens recitaran acudits.
Col·labora: Associació de Joves Assemblearis del Poble-La Bordalla

A les 20 h, a la plaça de Can Dachs
COMBAT
Entrenament aeròbic amb origen en les arts marcials.  
Gaudeix el divendres festiu i viu actiu, viu millor!
Col·labora: Piscines la Garriga

A les 20 h, a la plaça del Silenci
CLASSE OBERTA DE SWING BÀSIC I DE SUPERVIVÈNCIA
Col·labora: The Impresentables Hoppers la Garriga i Ball a la Carta.

A la mitjanit, al Passeig
FUNKYSTEPS & THE SEY SISTERS
Concert que incita a moure’s i a ballar sense complexes, deixant-vos portar 
per un groove trepidant. La banda està formada por una secció rítmica 
completa: bateria, baix, teclats i guitarra, tres veus negres i una secció de 
vent formada per saxo i trompeta.

Seguidament,
OBESES
Monstres i Princeses és el nou disc del grup. Mai abans Obeses havia 
sonat amb tants colors, amb tants matisos i amb tants detalls, mai abans 
Obeses havia dit tantes coses i les havia dit d’una manera tan personal 
i exclusiva. El directe espectacular del grup fa que els seus concerts es 
converteixin en una autèntica orgia de sons i colors.

Seguidament,
DR. PRATS
Grup que barreja estils que van des del reggae fins al folk, amb dosis de 
rock, ska, rumba, samba i cúmbia.

DIVENDRES 31 DE JULIOL
D’11 h a 13 h, a la Pista núm. 1
ACTIVITATS D’AIGUA: INFLABLES REFRESCANTS, GUERRA DE 
GLOBUS, GIMCANA...
Activitat infantil per a nens i nenes fins a 14 anys. Veniu disposats a passar-
ho molt bé i a remullar-vos! S’aconsella portar banyador, tovallola, gorra i 
calçat adequat.
Col·labora: Agrupament escolta Mossèn Jaume Oliveras (Inscripcions 
Gimcana via Whatsapp: 659051948)
Amb el suport del Consell d’Infants de la Garriga 2014-2015

A les 13 h, a la Pista núm. 1
FESTA DE L’ESCUMA
I si encara tens calor... Vine i continua refrescant-te amb la gran pluja 
d’escuma blanca i de colors, acompanyada de la millor música del moment! 
Cal que els més petits vagin acompanyats d’un adult.
Patrocina: Industries Càrniques Blancafort S.A

A les 12.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
CONCERT VERMUT AMB MARUJA LIMÓN
Per a Maruja Limón la música és un estat d’ànim, una conversa sobre la vida 
impossible de contenir. Potser per això es van conèixer “conversant” amb les 
seves veus, els seus instruments i van decidir recórrer juntes l’apassionant 
camí de la música d’arrel flamenca. A l’escenari, el seu espectacle és un 
trànsit que va des del “cante jondo” fins a la rumba més encomanadissa.

Components:  Sheila Quero, veu; Esther González, veu; Vicky Blum, 
guitarra; Eli Fàbregas, percussió.



I, per acabar,
KING MORRU
Formació que adopta sense cap mirament tot el que la música pot donar 
per tal d’aconseguir una barreja festiva, divertida i, alhora, amb fort 
contingut polític i social. Les lletres van des de la reivindicació més ferotge i 
actual a la pura diversió.

DISSABTE 1 D’AGOST
De 9 h a 14 h, a les pistes de la petanca de Can Violí
TORNEIG SOCIAL DE PETANCA
Inscripcions de 8 h a 9 h. Preu: 12 € per dupleta. 
Col·labora: Club Petanca la Garriga

De 10 h a 12 h, a la Pista d’Skate de la zona esportiva de Can Noguera
ITINERARI GUIAT AMB BICICLETA A L’ENTORN DEL RIU
El riu Congost és un espai natural de primer ordre que ha recuperat molts 
dels seus valors. Descobriu la nova senyalització interpretativa i conegueu 
el Congost d’una nova manera de la mà d’una educadora ambiental del 
Centre de Visitants!

De 10 h a 14 h, a la plaça de Can Dachs
MERCAT DE 2a MÀ I D’INTERCANVI
Si vols vendre objectes que no utilitzis i que estiguin en bon estat, tens un 
espai al mercat de 2a mà. Si vols comprar a bon preu, vine i busca! Places 
limitades. Inscripcions i condicions de funcionament a l’OAC de l’Ajuntament 
fins el dia 27 de juliol.

De 10.30 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h, al Malhivern
PAINTBALL PER A JOVES
Joc de guerra de pintura en què els participants faran servir escopetes d’aire 
comprimit per disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors.
Inscripció prèvia al Casal de Joves o el mateix dia una hora abans al 
Malhivern. Places limitades. A partir de 14 anys.

De 10.30 h a 13 h, inici a la plaça del Silenci
GIMCANA ESPORTIVA
Inscripcions prèvies al telèfon 654 797 667 o a l’adreça electrònica:  
correu@handbol-lagarriga.cat
Col·labora: Club Handbol La Garriga

D’11 h a 14 h, a la plaça del Silenci
TALLERS DE MANUALITATS I TALLER DE MAQUILLATGE
Diferents tallers perquè passis una estona divertida i entretinguda. 

De 10 h a 16 h, a les Piscines Municipals
REMULLA’T PER FESTA MAJOR
De 10 h a 13 h podreu gaudir del matalàs inflable.
Entrada gratuïta tot el dia. Aforament limitat. 
Organitza: Piscines la Garriga

A les 12 h, al Cinema Alhambra
MATINAL DE CINEMA INFANTIL: MI VECINO TOTORO
Pel·lícula animada sobre un esperit del bosc al que anomenen “Totoro”. 
Retrat simpàtic  de la vida rural al Japó dels anys cinquanta. Un professor 
universitari es trasllada amb les seves dues filles a una casa a prop d’un 
bosc mentre la seva dona es recupera d’una malaltia. 

Durada 86 minuts. Any 1988. Direcció: Hayao Miyazaki. 
Col·labora: Cineclub la Garriga

A les 21 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
CERCAVILA AMB GEGANTS, MALABARS DE FOC, TOCATS DEL TABAL
Un nou espectacle visualment diferent; Guspires i Gegants dansant pels 
carrers de la vila, al ritme de gralles i tabals. Vine i gaudeix del foc i la música!
Col·labora: ACR Front Diabòlic la Garriga i Geganters de la Garriga

A les 21.15 h, als jardins de la Fundació Asil Hospital
CINEMA A LA FRESCA XAROP I GALETES
Una vintena de veïns i veïnes de la Garriga, d’edats compreses entre els 60 
i els 90 anys, han rodat una pel·lícula escrita i interpretada per ells. Història 
de ficció que transcorre per indrets del poble. 
Durada: 25 minuts. Any 2015. Guionista: Pepe de Jimenez

De 21.30 h a 00.30 h, a l’Auditori de l’EMM / plaça del Silenci
EL KARAOKE D’AMICS DE RÀDIO SILENCI!
Veniu a gaudir d’una bona estona alliberant pors i dimonis, pugeu a 
l’escenari i canteu els temes dels vostres autors preferits!
Podeu consultar la llista de cançons i sorpreses d’aquesta edició 2015 a 
www.radiosilenci.com/karaoke 
Col·labora: 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. Venda 
anticipada de tiquets a l’OAC fins al dia 24 de juliol. 
Preu: 12 €
Col·labora: Unió Esportiva Hoquei la Garriga i Bodegues Sumarroca S.L.

A les 22 h, als jardins de la Fundació Asil Hospital
CINEMA A LA FRESCA: DIOS MIO, ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO? 
L’últim èxit de taquilla a França és una comèdia sobre el racisme: Claude i 
Marie Verneuil representen el prototip de matrimoni conservador francès. 
Fidels practicants de la fe catòlica, han educat les seves quatre filles sota 
els mateixos principis. La parella clama al cel quan les seves filles es casen 
amb homes de diferents ètnies.

Durada: 97 minuts. Any 2014. Direcció: Philippe de Chauveron  
Col·labora: Cineclub la Garriga, Fundació Asil Hospital

A les 22 h, a la plaça del Silenci
BALL AMB MÚSICA DJ
Col·labora: The Impresentables Hoppers la Garriga

A la mitjanit, a la plaça de l’Església
BALL AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cap a la mitjanit, i després de sopar, l’orquestra torna a posar-se en marxa 
per fer ballar a tothom amb els grans clàssics festius de sempre.

A les 23.30 h, al Passeig
GOSPEL JOY
Del gospel més negre i racial fins al més modern i transgressor, Gospel Joy 
La Garriga ofereix un repertori variat ple de melodies rítmiques i molta vida. 
Una hora de somriures i emocions a flor de pell!
Patrocina: INCIC, SL

A les 00.30 h, al Passeig
VALLE DE LA MUERTE
El Valle de la Muerte és un grup de hip hop underground i transgressor de 
la Garriga format per Eskapo i MC Palido, acompanyats per BeatBas.

Seguidament,
BONOBOS
Animalànima és el primer disc d’aquesta banda osonenca carregada 
d’energia i d’alegria, optimisme desbordant i força pels quatre costats. Es 
defineixen com “patxanga carinyosa”, mesclant crítica amb amor i festa amb 
reivindicació per crear un treball ric en matisos que es mou per un univers 
de sons d’allò més variat.



Seguidament, a les 18 h,
L’ESGARRINXADA
Activitat per a majors de 18 anys. Equips mixtes de 10 persones. Més informació i 
inscripcions a esgarrinxada.bruta@gmail.com a partir del 20 de juliol a les 19 h.
Col·labora: Unió Esportiva la Garriga i El Brou del Mestre.

A les 18 h (i a les 21.30 h), al Teatre de la Garriga-El Patronat
LA VIOLA D’OR

Per commemorar el 150 aniversari del músic Enric 
Morera, es presenta la peça lírica La Viola d’Or, escrita 
per Apel·les Mestres i musicada per Morera, que es va 
estrenar al Teatre de la Naturalesa de la Garriga el 30 
d’agost de 1914 davant de més de 3.000 persones. 

Ara ens arriba modernitzada, amb la cobla Marinada, 
amb cor, ballarins, solistes i actors. Una producció 
dirigida per Jordi Prat en col·laboració amb Xavier Albertí 
que actualitza una de les peces més emblemàtiques del 
patrimoni musical català del segle XX.

Venda d’entrades anticipades a l’OAC, per internet a www.ticketea.com, i 
una hora abans de començar l’espectacle a la taquilla. Preu: 6 €.

A les 18 h, a la plaça Santa Isabel
II CAMPIONAT MUNDIAL DE BEVEDORS D’ORXATA
T’agrada l’orxata? Quants gots o porrons series capaç de beure’n? 
Enguany concurs per majors de 18 anys i també modalitat de 14 a 17 anys. 
Inscripcions i condicions de funcionament al web www.lagarriga.cat o l’OAC 
de l’Ajuntament fins el dia 29 de juliol.

De 18 h a 21 h, al polígon de Ca n’Illa (c. Barcelona)
1r RALLY SHOW
Exhibició d’automobilisme i copilotatge per majors d’edat.
Col·labora: automòbil Club la Garriga

A les 18.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
RECONEIXEMENT ALS MILLORS ESPORTISTES DE LA GARRIGA. 
TEMPORADA 2014/2015
L’Ajuntament de la Garriga fa un reconeixement a tots els esportistes que 
individualment o en equip han aconseguit algun èxit aquesta temporada.

A les 19 h, a la plaça de Can Dachs
AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA SANT JORDI
Cobla barcelonina fundada el 1983. 
Col·labora: Agrupació sardanista la Garriga

A les 19 h, a la plaça de Santa Isabel
MASTER CLASS DE HIP HOP 
A càrrec del grup del casal de joves Killerstepz Crew.

I seguidament,
MICRO OBERT I CONCERT 
A càrrec de diferents joves promeses del hip hop local.

A les 19 h, a la plaça de l’Església
ANIMACIÓ INFANTIL AMB LA CIA XIP XAP: UH QUIN CANGUELI!
Imagina’t què passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de paret, 
la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten per fer una festa... 
és: la Festa del CANGUELI. Has de conèixer les criatures més dolentes i  
terribles de les nostres cançons i cridar, cridar... NO EM FAS POR!

A les 20.30 h, al passeig Dr.Vich
BICICLETADA POPULAR
Col·labora: Club Ciclista la Garriga

A la 12.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
CONCERT VERMUT AMB SALADA GROUP
Salada Group està integrat per músics barcelonins i de Liverpool. Amb 
una àmplia experiència dins del camp musical i, més concretament, del 
blues, desprenen en directe tota la força amb un set de blues, dominat per 
composicions pròpies i versions personals dels clàssics del gènere. 

El grup està format per: Shelly Agustiño (veu), Pep Salada (guitarra), Manel 
Bolado (baix), Albert Badia (bateria), Dom Barker (teclats).

De 16 h a 19.30 h, a les Piscines Municipals
BEACH PARTY
Vine a les piscines a ballar i a remullar-te!!
Tot plegat amenitzat per dj’s del Casal de joves i els còctels sense alcohol 
més exòtics.

A les 16.30 h, a Ca n’Illa (al costat de l’Escola Bressol “Les Caliues”)
FUTBOL FANG-L’ESGARRINXADA INFANTIL
Activitats i jocs de fang. Activitat per a infants i joves, de 8 a 12 anys.
Inscripcions al www.lagarriga.cat, a l’OAC de l’Ajuntament fins el 29 de juliol. 
Inscripcions limitades.
Col·labora: Unió Esportiva la Garriga i El Brou del Mestre

De 17 h a 20 h, a la Pista núm. 2
Tarda d’activitats familiars

PATILÀNDIA
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. 
Activitats dirigides a nens i nenes de 4 a 12 anys.

Futbolí humà, concurs de crits i força, escalada al pal, punteria amb 
sarbatana i enigmes, tennis taula, circuit de modelisme tripulat per a 
tota la família amb trens empetitits...
Amb el suport del Consell d’Infants de la Garriga 2014-2015
Col·labora: Club Patinatge la Garriga, Club tennis taula “Els 8”

A les 17.30 h, al Camp d’aviació de Rosanes
JOC DE PISTES A ROSANES
Ens trobem al camp d’aviació de Rosanes... som al desembre de 1938... La 
guerra està arribant a la seva fi i els dos bàndols, el feixista i el republicà, tenen 
espies entre les seves files. Un espia del bàndol republicà infiltrat entre les tropes 
franquistes ha aconseguit informació molt important. Però l’han descobert!
Els equips que participeu al joc de pistes haureu d’ajudar l’espia republicà, i ho fareu 
descobrint un espai de memòria de primer ordre: el Camp d’aviació de Rosanes.
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23

A les 18 h, a la plaça de Can Dachs
CURSET EXPRÉS DE SARDANES
Sempre has volgut saber ballar sardanes? Aprèn en una hora els passos 
bàsics de sardana i estrena’t a les ballades d’aquesta Festa Major. Sol, en 
grup o en família, vine i suma’t a la rotllana!



DIUMENGE 2 D’AGOST
De 9 h a 14 h, al parc dels Pinetons
TORNEIG DE PETANCA PINETONS
Inscripcions de 8 h a 9 h. Preu: 12 € per dupleta.
Col·labora: Amics Petanca Pinetons

A les 10 h, a la Pista núm. 1
XXXV CURSA POPULAR
Sortida a la Pista núm.1. Distància: 4 km. Inscripcions: a la Pista núm. 1 una 
hora abans de la sortida o bé a l’OAC de l’Ajuntament del 27 al 30 de juliol.
Col·labora: Club d’atletisme les Tortugues

A les 10 h, a l’Asil Hospital
1A CAMINADA INTER-GENERACIONAL DE L’ ASIL HOSPITAL
Caminada popular oberta a tothom. Inici: Asil-Hospital. Un familiar o una 
persona voluntària acompanyarà a les persones grans (tant si poden 
caminar com si van amb cadira de rodes) fins als Pinetons, on farem un 
piscolabis. Inscripcions a l’Asil-Hospital fins el 30 de juliol.
Col·labora: Fundació Asil Hospital

De 10 h a 13.30h, a la Plaça Santa Isabel
CAL TITELLA
Us donem la benvinguda a Cal Titella!
Un espai dedicat al món dels titelles, on podreu manipular i conèixer els 
diferents tipus de titelles i tècniques, inventar històries i passar una bona 
estona.
Patrocina: Gelatteria Toscana

De 10.30 h a 13.30 h, al Malhivern
PAINTBALL INFANTIL
Joc de guerra i pintura en què els participants faran servir escopetes d’aire 
comprimit per disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors. 
Per nens i nenes de 8 a 14 anys. Inscripció prèvia al Casal de Joves o el 
mateix dia una hora abans al Malhivern. Places limitades. 
Amb el suport del Consell d’Infants de la Garriga 2014-2015

D’11 h a 14 h, al Parc dels Pinetons i annex
MATINAL DE PAGESIA
D’11 h a 12 h concurs de solcs adreçat a majors de 15 anys. A partir de les 12 
h activitats i concursos relacionats amb el món de la pagesia. Fins a 15 anys.
Col·labora: Associacio Agrària la Garriga

De 12 h a 14 h, a Can Raspall  
CONCURS DE PINTXOS POPULARS DE LA GARRIGA
Ets un manetes a la cuina? T’agrada la ruta del pinxo i sempre has volgut 
innovar com fan els restauradors locals? Doncs et convidem a la 3a edició 
d’aquest concurs gastronòmic on valorarem qui prepara el millor pinxo de la 
Garriga. Un jurat d’experts valorarà la qualitat, la presentació i el gust de les 
creacions que proposis. 
Premis per als 3 primers classificats. Inscripcions a www.lagarriga.cat i a 
l’OAC fins el 30 de juliol.
Col·labora: Projecte Mexcla’t
Estrella Damm- Balneari Blancafort-Disterri S.A.

A les 12.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
CONCERT VERMUT AMB LA COBLA EL SALT DE LA NINA
Dirigida per Marcel Casellas i Jordi Molina.
Invitacions a l’OAC de l’Ajuntament fins el 29 de juliol i una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla del Teatre.
Col·labora: Agrupació Sardanista la Garriga

A les 12.45 h, a la plaça del Silenci
BALL REFRESCANT
Diumenge al migdia vine a fer un ball-vermut amb nosaltres. Tens por de tenir 
calor? No pateixis, el servei d’aspersors estarà a punt per refrescar-nos!
Col.labora: The Impresentables Hoppers de la Garriga i Ball a la carta

A les 16 h, a la Torre del Fanal
MIGDIADA POPULAR AL PATI DE LA TORRE DEL FANAL

De 16.30 h a 19.30 h, a la Sala d’art i exposicions Andreu Dameson
SIMULADORS
Podràs conduir amb simuladors originals i divertits. Per petits i no tant petits...

De 21 h a 23.30h, a Can Raspall
DESAFIAMENT SUAU LA GARRIGA
Desafia la Ment per Festa Major. Un Trivial Popular per equips de 4 
persones, on per guanyar aquest desafiament, no només has de ser llest, 
has de parar atenció i tenir agudesa visual. Tot plegat, per a aconseguir els 
premis dels col·laboradors de la Garriga. Tots els equips tenen premi i com 
a novetat, si véns i participes, nosaltres et convidem a sopar! 
Inscripcions al web www.lagarriga.cat, a l’OAC o a projectemexclat@gmail.
com fins el 29 de juliol.
Col·labora: Projecte Mexcla’t

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: Dones d’Ara de la Garriga, Comissió de Festes del Barri de Sant 
Ramon, Coral Ariadna.

A les 21.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
LA VIOLA D’OR
Venda d’entrades anticipades a l’OAC i per internet a www.ticketea.com, i 
una hora abans de començar l’espectacle a la taquilla. Preu: 6 €.

A les 22 h, a la plaça del Silenci
FESTA HAWAIANA
Cocktails especials, collarets, flors i una ambientació que et transportarà a 
un territori tropical. NOIES: veniu amb vestits de flors. NOIS: porteu camises 
o samarretes virolades perquè la festa sigui autèntica del tot!
Col·labora: The Impresentables Hoppers la Garriga

De 21 h a 23 h, al Passeig
DJ MARSAL VENTURA
Locutor i DJ de Flaix FM. Home de nits apoteòsiques. Veure’l en una sessió 
en directe és una experiència impagable. 
Amb el suport del Consell d’Infants de la Garriga 2014-2015

A les 23.30 h, al Passeig
COCODRILO CLUB, AMB ALBERT MALLA
Disco show amb les cançons que s’han convertit quasi en un himne... 
però també amb la vida i les dades més curioses dels seus protagonistes. 
“Cocodrilo Club” fa tot un recorregut musical, un “revival” que permet ballar 
les cançons de tota una vida.

Seguidament,
GERTRUDIS
Heu provat mai de repetir mil vegades una cosa que us agrada molt sense 
tenir cap tipus d’intenció de parar de fer-la? Doncs això és Gertrudis. Un 
grup que, tot i haver parat durant gairebé tres anys, et regala una forma de 
vida que t’enganxa i, sense saber el per què, el cos et demana tornar-hi.

I, per acabar,
DJ MARVIN
Bernat Llop més conegut com a Dj Marvin, amb més de 10 anys 
d’experiència al món de la nit, arriba per primera vegada a la Festa Major 
de la Garriga per oferir-nos una sessió amb els hits més actuals. Una sessió 
plena de diversió i alegria acompanyada de la música comercial més actual 
que et farà viure una experiència irrepetible.



A les 17.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
DOFINS PRESENTA: ELS FILS DE LA VIDA
Parlem del fil invisible que uneix a aquells que estan condemnats a trobar-
se, sense importar el temps, el lloc ni la circumstància. El fil es pot allargar 
o enredar però mai es pot trencar. Espectacle coprotagonitzat amb els nens 
i nenes de l’Escola Sant Lluís Gonçaga, Escola Puiggraciós, Escola Els 
Pinetons, Escola Tagamanent i Escola Giroi. Direcció i dramatúrgia: Joan 
Monells. Durada: 45 min.
Col·labora: Els Dofins

A les 18 h, a la plaça de Can Dachs
FESTA DELS PATINS
Si voleu provar l’experiència sobre rodes, veniu i poseu-vos uns patins amb 
nosaltres! Qui tingui patins que els porti! 
Col·labora: UE La Garriga Hoquei

A les 19 h, a la plaça de l’Església
PRIMERA DESFILADA DE MASCOTES
Participa a la primera desfilada de mascotes amb el teu gos, gat, ocell,... 
pots portar-lo ben pentinat, disfressat, i tu pots venir també disfressat, això 
et farà tenir més punts! Per a més informació i inscripcions: Terranova i 
www.lagarriga.cat fins el dia 29 de juliol.
Col·labora: Terranova (c. Banys, 83)

A les 19.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
LLIURAMENT DE PREMIS
(Pinxo popular i millor bevedor d’orxata)
Si heu participat en algun dels concursos de Festa Major, 
no us ho perdeu!

A les 20 h, a la plaça Can Dachs
CIRC PÀNIC presenta: L’HOME QUE PERDIA ELS BOTONS
Espectacle de carrer amb tècniques de circ que innova en la utilització del 
pal central del circ convertint-lo en un personatge més. Guanyador del premi 
al millor espectacle de circ de carrer 2012, segons el jurat dels premis de 
circ Zikòlika. També ha guanyat el premi a la millor música, original
de Clàudia Gómez, pel seu caràcter “poètic i juganer que acompanya de 
forma imaginativa tots els moviments”.
Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

A les 20 h, a la plaça del Silenci
CONCERT-BALL DE CLOENDA DE LA BARRA HOPPER, AMB JULI 
AIMIR QUARTET.
Banda formada entorn del clarinetista Juli Aimir amb músics molt 
reconeguts en l’escena del swing català i de tot el món.
Col·labora: The impresentables Hoppers la Garriga

A les 21 h, a la Pista núm. 1
SARDAXOU AMB LA COBLA CONTEMPORÀNIA
La cobla Contemporània és la cobla més singular de tots els temps. Gaudiu 
d’aquesta audició-espectacle de sardanes composades a partir de les 
melodies de les sèries més conegudes de la televisió, on els músics es 
disfressen i la cobla pren un ritme frenètic i, sobretot, alegre i festiu.

Entrepans a preus populars i servei de bar per sopar.
Col·labora: Agrupació Sardanista la Garriga

A les 22 h, a l’Oh Gin!
ESPECTACLE DE MÀGIA PER ADULTS AMB PAU SALA
Patrocina: Oh Gin!

A les 23 h, a la Pista núm. 1
PIROMUSICAL DE FESTA MAJOR
Un espectacle amb el Front Diabòlic de la Garriga posarà punt i final al 
diumenge de Festa Major. 
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga

DILLUNS 3 D’AGOST
A les 11.30 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de la Garriga
OFICI DE FESTA MAJOR

A les 12 h a la pista núm. 1
HOLI FESTIVAL
Si després de tants dies de Festa, encara tens forces, et toca descarregar 
adrenalina! Vine al Holi Festival de la Garriga! Pigments Holi, Música amb 
DJ’s i moltes sorpreses més.
Indispensable venir amb samarreta blanca i amb protecció pels ulls! Hi 
haurà servei de Bar.
Col·labora: Projecte Mexcla’t

A les 12.30 h, a l’Auditori
CONCERT-VERMUT DE CLOENDA: RIU
El seu tercer disc, Abans tot això eren camps, és la maduració d’un camí 
musical que va començar el 2010 i que avui té més força per revitalitzar la 
música popular dels Països Catalans. 4 nominacions als Premis Enderrock.

Components: Arnau Barrios, violí; Iu Boixader, contrabaix; Francesc 
Cardona, guitarra i veu;  Rubén Fajardo, bouzuki i guitarra; Ricard Ros, sac 
de gemecs, uilleann pipe i whistles; Pau Vinyoles, acordió diatònic.

       

Per als participants:

· Vestiu-vos amb roba de cotó, amb un barret que cobreixi el cap i amb 
calçat adequat

· Protegiu-vos el clatell i els ulls
· Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
· Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics
· Adopteu una actitud correcta amb els diables, no els obstaculitzeu i no els 

feu caure
· Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic, de sanitat i dels diables
· 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 les 
aglomeracions i els taps de la gent.

 

Per als veïns i comerciants:

· Retireu vehicles i objectes dels carrers de l’itinerari que puguin dificultar el pas
· Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin
· Protegiu els vidres, si pot ser, amb cartrons gruixuts. (L’ajuntament us 

proporcionarà paper d’embalar els dies 28 i 29 de juliol de 12 h a 14 h)
· Enrotlleu els tendals exteriors i desconnecteu les alarmes


