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Benvolgudes i benvolguts,
Si una festa tenim present els garriguencs i garriguenques és la Festa del 

Corpus. Una festa que ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya 

com a Element Festiu  Tradicional d’Interès Nacional. Una festa en la que 

hi participa tothom, veïns i veïnes de totes les edats, i de tots els barris de 

la Garriga.

Si una olor tenim present els garriguencs i garriguenques és la olor del Cor-

pus. Una olor de verd, de clavells, que evoca els nostres records d’infantesa, 

de joventut, de vida. És la olor de la Garriga. De la nostra festa.

L’Associació Cultural Corpus la Garriga, la Parròquia de Sant Esteve i l’Ajun-

tament ens fem nostra aquesta definició i treballem plegats en una celebra-

ció arrelada a la tradició religiosa que ha evolucionat cap a una festa molt 

més popular, transversal i multicultural, que ha permès engrandir i innovar 

el Corpus alhora que mantenir viva la tradició. Una tradició on els grans 

protagonistes són el clavell, les flors, les catifes i la gran quantitat de gar-

riguencs i garriguenques que de bon matí sortim al carrer i genolls a terra 

anem donant forma i color, com una expressió artística de durada efímera.

Amb aquest programa de Corpus, us traslladem totes les activitats que fem 

al voltant d’aquesta festa, una festa que no seria possible sense la implica-

ció de tantes i tantes persones que se la senten seva, i que ja fa gairebé un 

any que treballen per garantir-ne l’èxit.

Des de l’Ajuntament de la Garriga, i com alcaldessa, un any més vull agrair 

l’Associació Cultural Corpus la Garriga, els coordinadors de cada carrer per 

fer possible les catifes, i tots els veïns i veïnes del nostre poble que ens lle-

vem ben d’hora per fer catifa, perquè sense vosaltres el Corpus a la Garriga 

no seria possible.

Visca el Corpus la Garriga!!

Meritxell Budó

Alcaldessa



4 | LA GARRIGA



 LA GARRIGA | 5

Catifes de Corpus, art i tradició
 La festa del Corpus és per als catifaires la festa gran, la que ens aporta 

records entranyables,  la que ens ocupa el present i de la que en gaudim   

amb la família i els amics, després de viure-la intensament. 

Els veïns de La Garriga engalanen els seus carrers, després de collir els cla-

vells, d’escapçar-los i col•locar-los amb el seu art. Així any rere any, mante-

nen  viu l’interès de tota la comarca i omplen de vivències els seus vilatans, 

com molt bé explica el llibre Vivències del Corpus, del catifaire, Pere Iglesias.

Per la Federació Catalana d’Entitats Catifaires, l’art català de fer catifes de 

flors i elements naturals, és un llegat que estimem, que volem preservar, 

difondre i mantenir.  És per això que hem emprès el camí per inscriure’l a 

la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, 

conjuntament amb els membres de la Comisión Internacional de Entidades 

de Arte Efímero, de la que en som membres fundadors i presidim.

Pertànyer a la Comissió Internacional ens ha fet grans, ha posat Catalunya 

al mapa del món catifaire i ens permet compartir la nostra festa amb altres 

grups.  Enguany són els companys de la Fondazione dell’Infiorata di Gharb, 

(Gozo,Malta) els qui ens mostraran la seva tècnica i alhora coneixeran el 

Corpus de la Garriga. 

La nostra felicitació a la Junta, a l’Ajuntament i  a tots i totes els qui fan 

possible aquesta festa tradicional, que desitgem  sigui ben reeixida per 

molts anys.

Bones catifes companys! Escriure’m un altre full de la nostra història, fent   

un pas més pel camí de flors, fins arribar al cim!

Vicenta Pallarès i Castelló 

Presidenta  de la Federació Catalana d’Entitats Catifaires

Presidenta de la Comisión Internacional 

de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero
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La Garriga: portes obertes per Corpus
En algun altre lloc hem deixat escrit que el Corpus és la gent que el fa, 

que sense aquest associacionisme que caracteritza el poble i el país, 

res seria possible. A la Garriga hi ha més d’un centenar d’entitats, 

dada que dona idea de la fortalesa i dinamisme del nostre teixit asso-

ciatiu. Hi ha dos moments en el calendari anual en què això és mani-

fest: Corpus i Festa Major. Són festes en les quals hi participen moltes 

entitats, però el Corpus encara té un afegit que el fa més singular, 

que és l’altruisme de la gent dels carrers –hi visquin o no– on es posa 

la flor. És el sentit de veïnatge, el reconeixement mutu, el pas previ a 

ser d’aquesta o d’aquella entitat, perquè participar en el Corpus –no 

tothom ho entén– no pressuposa res.

Aquest serà el primer Corpus sense la figura d’en Miquel Baldich 

Garriga. Crec que estaria d’acord amb el que he dit, i crec que tots 

estarem d’acord en què enguany el tindrem molt present. Persones 

com ell han significat aquest altruisme i aquestes ganes de fer veï-

natge –també a través de la penya barcelonista o del barri de Santa 

Rita–, ganes encomanadisses d’arremangar-se perquè les coses sem-

pre surtin bé. I entre els més de 40 actes programats entre el 25 

de maig i el 3 de juny també hi ha un reconeixement a la figura de 

l’Esteve Noguera, en Ton Manel, a través del que ell sabia fer millor, 

una bona arrossada –que a partir d’ara durà el seu nom– en record de 

qui amb tantes paelles va arrodonir aplecs, trobades i festes majors. 

Què hi ha de millor que fer veïnatge entaulats darrera d’un bon plat?

Coordinar aquesta quarantena d’actes no és una tasca senzilla, per-

què el Corpus és una jornada de portes obertes col·lectiva. L’Asso-

ciació Cultural Corpus la Garriga porta molts mesos treballant i la 

Parròquia ja ho té tot a punt. Des de l’Ajuntament, com sempre, ens 

pertoca vetllar pel bon funcionament dels serveis i les infraestructu-

res. Agraeixo a l’avançada l’esforç de tothom que fa possible un altre 

Corpus, que desitgem acolorit i florit com mai de clavells i del groc de 

la ginesta i la gerbera.

Albert Benzekry Arimon

Regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme i Participació
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És ben d’hora, m’acabo de llevar i sembla que 
aguantarà el dia. Encara hi ha alguna parada al 
mercat que no acaba d’estar enllestida. És avi-
adet i no hi ha gaire gent. El bon amic Ridao ja 
comença amb els seus crits de cada dissabte, 
“tengo la mejor parada del mercado”, “quina 
parada més guapa que tinc avui”; se sent d’una 
hora lluny!

 Són les vuit del matí. Obrim l’Església, a dos 
quarts de nou resarem les Laudes. No preveiem 
que vingui gaire gent, nosaltres, però, ho farem 
igual de solemne que si fos ple de gom a gom. 

Ja són quasi les 9 del matí. El Santíssim resta 
exposat a la “Capella de la Visita”. L’amic Jau-
me, com cada any, ha vingut a dur-nos aquelles 
cireres tan i tan bones de Sta. Coloma de Cer-
velló. Enguany no podran venir a la festa però 
les cireres no hi faltaran! Veig que comença a 
ploure. Anem a esmorzar.

Plou a bots i barrals! Les previsions meteorolò-
giques anuncien inestabilitat i tempestes per tot 
el cap de setmana. Algú em pregunta al carrer: 
“Ei, mossèn! I si demà plou?”. Per uns instants 
em quedo en blanc, sembla com si el món i el 
temps s’aturés i penso:

I si plou? I si plou, què? Em dic a mi mateix! De 
fet no vull que plogui, vull que tothom estigui 
ben content, demà i cada dia del món! Vull que 
la festa sigui ben reeixida i que tot surti molt bé. 
Cedeixo, però, a la temptació i penso: Què, si 
plou!? Que plogui tant com vulgui! Això sols 
afectaria a qui hagi pogut o volgut perdre el 
sentit més profund i autèntic de la festa del 
Corpus! Potser si que deu haver qui tingui el 
cor encongit pensant que si plou res haurà val-
gut la pena i tot esdevindrà ben inútil. Penso: 
tinc les plantilles de l’Escola St. Lluís a l’Arxiu 
amb els altres estris que els hi caldran per fer la 
seva catifa. Déu n’hi do! Com ells tots i cadas-
cun dels carrers, grups, associacions... Fa mesos 
que dibuixen, planifiquen, calculen, preveuen. 
Tot pot quedar en un no res! O en un quelcom 
passat per aigua! Em doldria molt que així fora, 
em sabria molt de greu que acabés la Festa amb 
aquesta sensació. De nou el meu pensament 
cedeix a una raó molt més poderosa que el pur 
pragmatisme. Si aquests infants amb els seus 
mestres i pares, amb els de totes les altres esco-
les, carrers i entitats poguessin copsar i redesco-
brir el sentit més profund i primer de la nostra 
Festa. Si coneguessin i desitgessin viure les arrels 

del Corpus... Aleshores s’adonarien que mai hi 
haurà una pluja pou forta, una tempesta prou 
gran per no poder fer la més important de les 
catifes, aquella que va des del nostre benestar 
a la situació d’injustícia que viu el qui pateix. 
Potser si que si plogués fort i de valent no es 
podrien fer les catifes, o ja fetes es malbaratari-
en abans d’hora per la pluja. Potser si que, fins 
hi tot, es podria arribar a decidir que no és pru-
dent sortir en processó... Es podrien donar totes 
aquestes circumstàncies i encara no fora motiu 
suficient com per què allò que és més essencial 
i autèntic de la nostra Festa es deixi de viure i, 
vivint-ho, en fem celebració.

Potser si que no podrem posar clavells a l’asfalt. 
Però sempre podràs fer d’un gest teu, un obse-
qui amb el qual embelliràs la vida de qui per una 
raó o altra la te malmesa.

Són quasi tres quarts de dotze del migdia, a es-
tones surt el sol i s’amaga. Ara no plou. Em ve 
encara la pregunta al cap... I si plou? I la meva 
resposta, Si plou, què?. Doncs, que com farem 
les catifes, la processó..., tot? Em deia el meu in-
terlocutor anònim. Doncs, ho farem ben igual, 
potser sense clavells, potser sense les catifes de 
cada any. La pluja no impedirà que es celebri 
l’Eucaristia, ni tampoc que tu estimis a qui ho 
necessita. Mentre hi hagi això, mentre hi hagi 
amor i compromís d’estimar més enllà de les 
pròpies limitacions, hi haurà Corpus! Li he dit 
jo. Si, ja, però i si plou!?

Sempre he pensat que no hi ha més sord que 
aquell que no vol sentir, o més cec que el que 
no vol veure!

Amb pluja, amb neu, amb el sol més radiant i 
esplendorós... Sigui com sigui, faci el que faci, 
us desitjo a totes i a tots el més intens, viu i joiós 
Corpus. Bona Festa a tothom!

Mn. Santi Collell

Rector de la Parròquia de Sant Esteve de la 
Garriga

Crònica d’un matí (imaginari) del dia abans del Corpus:
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El Corpus d’enguany: Per tu Miquel 

Comencem dient que el Corpus és la gran festa de la Garriga, la 

festa en que tot un poble s’aplega, any rere any, per tots el seus 

carreres fent aquestes catifes que han sigut declarades Patrimoni 

Festiu de Catalunya. 

Tothom explica les seves vivències del Corpus però aquestes vivèn-

cies no són d’un sol carrer o d’una sola catifa, no, són de tot el 

poble de totes les catifes, dels que les dibuixen, dels que les fan, 

dels que les venen a veure, de la canalleta que s’ajup a posar un 

clavell a terra, són també vostres que esteu llegint aquest escrit i 

són d’aquesta Junta de l’Associació que quan s’hagi acabat la festa 

començarà a treballar per com fer la de l’any que ve.

I també són de les catifes convidades que venen a participar cada 

any de la nostra festa, enguany hem d’agrair a l’I-Gharb Local 

Council de Malta la seva participació en el nostre Corpus. Thank 

you so much.

Aquest any, però, aquesta alegria que ens dona el Corpus te un 

punt de tristor, ens ha deixat en Miquel Baldich que va ser l’im-

pulsor del Corpus actual, molts anys president de la Comissió del 

Corpus de la Garriga i vocal de la Junta de la nova Associació, és 

per això que aquest any volem dedicar totes i cadascuna de les 

nostres catifes a la seva memòria, q.a.c.s. Tingueu un record per ell. 

Bon dia i bon Corpus

La Junta de l’Associació Cultural Corpus la Garriga
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Festa de Corpus de la Garriga 
DEL 25 DE MAIG AL 3 JUNY 2018

Divendres   
dia 25 de maig 

A partir del 25 de maig
Petita Exposició a Can Raspall de la ”Història de 
Corpus”

De 10 a 14h  
Centre de Visitants Punt d’Informació 

A les 20h 
Inauguració Exposició “Corpus 2018”  
• 33è Concurs de cartells
• Projectes de catifes 2018 de les escoles.
• Homenatge a Miquel Baldich
• Homenatge a les Escoles participants

Amb la presència d’en Clavellot, la Ginesta i el 
Pellofa 
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu 
Dameson i Aspa  

A les 21:30h  
Tret de sortida Festa de Corpus a càrrec del front 
Diabòlic
Espectacle de llum i color 
Lloc: Pl. de l’Església

Dissabte  
dia 26 de maig
De 10 a 14h  
i de 16 a 19h  
Centre de Visitants Punt d’Informació

A les 18h
Veredicte Concurs de Fotografia dels Tres Tombs
Lloc: Can Raspall

A les 18h
Música clàssica amb encant
Concert de piano amb Marc Heredia Trechs a 
benefici de l’Asil Hospital
Lloc: Teatre Patronat, venda entrades Asil 
Hospital i OAC (Ajuntament)

Diumenge  
dia 27 de maig 
De 10 a 14h  
i de 16 a 19h  
Centre de Visitants Punt d’Informació

A les 10h
Trobada de Gegants

Plantada de Gegants i Gegantons al Passeig (davant 
del Teatre Patronat)

a les 11:30 Inici de la cercavila pels carres del 
municipi

a les 12:30 Balls amb totes les colles convidades a la 
plaça de l’Església
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A les 11.00h 
“Diumenges en família”: Descobrim les catifes 
Sortida davant del Centre de Visitants, 
Ctra. Nova, 46
Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat 
Tel. 610477823

A les 12h
Recital Poètic a càrrec de Sílvia Soto
Lloc: Torre del Fanal

A les 12h

Concert Coral Ariadna i Coral el Sagrer de 
Barcelona
Lloc: la Doma

A les 19h
Cercle de Percussió Escola Música Municipal
Vine i participa
Lloc: Plaça Església

Dimarts
dia 29 de maig 
A les 18:30h
“Agafa els patins i vine a patinar amb nosaltres”
Exhibició de patinatge del Club Patí La Garriga
Lloc: Pista núm. 1

Dimecres  
dia 30 de maig
A partir 17h

“Estampa la teva catifa” i participa en el mural 
de Corpus 
Lloc: taller d’infants de l’EMAD c. Can Xic 
Corder, 3

A les 19h

Taller de primavera “Cuina amb flor”
Lloc: Can Raspall

A les 19h
Repicada general de campanes 

Dijous dia 31 de maig

A les 19h
V COLORS CORPUS RUN 
Cursa i festa popular de colors pels carrers on es 
faran les catifes
Requisits: venir amb samarreta blanca 
Activitat familiar per a totes les edats

A les 19:45h
RENTA ROBA amb les “llargues mànegues” de 
Protecció Civil 
Lloc: plaça de l’Església

A les 20h
Missa de Corpus, Església Parroquial

Divendres  
dia 1 de juny
De 10 a 14h  
i de 16 a 19h  
Centre de Visitants Punt d’Informació

A les 11h
Concurs pastissos “Temàtica Floral”

Porta el teu pastís floral i endolceix el Corpus. Farem 
tastet, hi haurà concurs amb diferents premis (al més 
original i al més bo) 

Lloc: Piscines la Garriga
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De 17:30 a 18:15
Fitdance familiar

Vine acompanyat dels teus fills/es, passa una 
estona divertida ballant al ritme de la música 
més actual.

Lloc: Piscines la Garriga

A les 20:30h  
33è Concurs professional d’Aparadors de l’ASIC 
de Corpus 

Aparadors guarnits fins el 8 de juny (Nit de 
l’aparador) 

A les 23:30h
Concert solidari amb Hotel Cochambre 

Lloc: Pista núm. 2

 

Dissabte  
dia 2 de  juny   

De 10 a 14h  
i de 16 a 19h  
Centre de Visitants Punt d’Informació

A les 10h
Itinerari Guiat “El Modernisme de la burguesia” 

Sortida de Can Raspall Banys, 38-40

Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat Tel. 
610477823

Preu 3€ amb tastet.

A les 12h
Visita Guiada Refugi Antiaeri de l’estació

Sortida davant del refugi Estació de Renfe

Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat Tel. 
610477823

Preu: 3€

A les 14h
Gastronomia popular 

Arrossada Popular, Homenatge a l’Esteve Ton 
Manel

Lloc: plaça Can Dachs 

Venda de tiquets 10€ Sala Municipal 
d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa  

 

A les 16h
Enramada 

Lloc: plaça de l’Església  

A les 18h
Concert de la Societat Coral l’Aliança i Societat 
Coral la Lira de Sant Cugat

Lloc: Església Parroquial

A les 18:30h
Exposició “De les capelletes d’ermità a les 
capelletes de visita domiciliària”

A càrrec de Joan Arimany, especialista en 
religiositat popular

Lloc: Fundació Mauri (c/ Cardedeu, 17)

A les 19h
Veredicte del 32è Concurs de Cartells de Corpus 

Seguidament, jazz Free Impro amb Tom Chant, 
Ilona Schneider i Ivan González 

Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu 
Dameson i Aspa

A les 19h
Música a la plaça amb Tocats de cello / EMM i els 
Limoncello

Lloc: plaça de l’Església



 LA GARRIGA | 19

A les 20h
Cloenda Festival de Jazz

Lloc: Auditori Escola Música

A les 22:30h 
PiroCorpus 2018

Lloc: Pl. de l’Església

Diumenge  
dia 3 de juny 

Des de primera hora del matí
Engalanem la façana de l’ajuntament, les escales 
de l’església i la plaça amb tres catifes rodones, 
mentre els carrers confeccionen les 29 catifes 
de flors pel centre del municipi, el mural floral al 
barri de Dalt, la font de l’Ou com Balla al carrer de 
Samalús i quatre altars; un al carrer la Doma de 
l’Asil Hospital, a les places de Santa Isabel i de les 
Oliveres, i al carrer Calàbria del Barri Sant Ramon.
També trobareu els convidats de I-Gharb Local 
Council de Malta oferint-nos la seva catifa.
Animació amb els personatges de la Ginesta i en 
Pellofa durant tot el dia.

A les 8:30h
Laudes Solemnes  

Benedicció del poble amb el Santíssim que 

romandrà exposat durant el dia

Lloc: Capella del Santíssim a l’Església parroquial 

De 10 a 14h  
i de 16 a 19h  
Centre de Visitants Punt d’Informació

A les 10:30
Inauguració visites portes obertes amb les casetes 

de la família Olivé Bulbena

Homenatge a la família d’en Lluís Olivé

Lloc: Asil Hospital c/ La Doma, 16

d’11 a 13h
Cercavila i animació

Amb la Companyia d’Arrel i el capgròs Clavellot

A partir de les11h

Actuació castellera 

Xics de Granollers, Castellers de la Sagrada 

Família i Xerrics d’Olot.

Lloc: Plaça de Can Dachs

A les 12h
Passejada Oficial

  

A les 12:30h
Impresentables Swing Corpus 

Organitza: Impresentables Hoppers la Garriga

Lloc: Plaça del Silenci 

A les 17:30h
Lliurament del premi del 32è Concurs de Cartells 

de Corpus 

Lloc: Sala Municipal Exposicions Andreu 

Dameson i Aspa

A les 18h
Audició i ballada de Sardanes

Amb Bellpuig Cobla

Lloc: Plaça de Can Dachs

A les 19h
Balls del Corpus Imaginari

Amb la companyia Imaginària d’Arrel, la Garriga 
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Balla, Gegants la Garriga i el Clavellot

Lloc: Plaça de Can Dachs

A les 19h
Repicada general de campanes anunciant l’Ofici 
Solemne de Corpus 
Missa cantada per l’Escolania Parroquial 
Processó pels carrers encatifats amb els Geganters 
i Grallers de la Garriga  
Benedicció solemne amb el Santíssim Sagrament 
a la Plaça de l’Església
Clavellada

Qualsevol modificació del 
programa consultar a la pàg. web 

www.corpus lagar r iga .org 

Organitza: Associació Cultural Corpus 
la Garriga, Parròquia de Sant Esteve de 
la Garriga i Ajuntament de la Garriga 

Col·labora: Agrupació Sardanista la 
Garriga, Amics del Jazz de la Garriga, 
ASIC, Asil Hospital de la Garriga, 
Balneari Blancafort, Balneari Termes 
la Garriga, Can Barbey, Castellers Xics 
de Granollers, Castellers de la Sagrada 
Família i Xerrics d’Olot, Centre de 
Visitants, Cia Imaginària d’Arrel, Club 
Patinatge la Garriga, Club Poesia de 
la Torre del Fanal, Coemmo, Cor Kanti 
Kune, Coral Aliança, Els Geganters de 
la Garriga, Grup Tort, Escola Municipal 
D’Art i Disseny, Ermita de Santa Maria 
del Camí, Escola Municipal de Música, 
Front Diabòlic de la Garriga, Fundació 
Maurí, Isidro Galbany, Mexcla’t, La 
Garriga Balla, Piscines de la Garriga, 
Protecció Civil, Ràdio Silenci, Reciclatges 
Tamayo, Restauració la Garriga, Societat 
Coral l’Aliança, Taxis Santa Digna, The 
Impresentables Hoppers de la Garriga, 
Transports Mesa, Torre Edelweiss, VOTV 
i totes les persones voluntàries que fan 
possible la festa.

www.corpuslagarriga.org
w w w . l a g a r r i g a . c a t
www.visitalagarriga.cat

Portes Obertes dia 
3 de juny  
A les 10:30 
Inauguració i visita a les Casetes pairals en miniatura 
Olivé-Bulbena
Pati de l’Asil Hospital (La Doma,18)

De 11 a 14 i de 17 a 19 h 
Refugi Antiaeri de l’estació (Ronda del Carril costat 
Renfe)
Can Raspall (c/Banys, 38) 
Jardí Casa Barbey (c/Figueral, 48)  

Fundació Maurí (c/Cardedeu,17)

De 10 a 12 i de 17 a 19h 
Torre Edelweiss (c/Roselló d’Amunt, 9) 

De 11 a 14h
La Doma (Camí de la Doma) 
Santa Maria del Camí (Ctra. La Garriga - Granollers)  

Espai a l’aire lliure 
Vil·la Romana de Can Terrers (Ctra. La Garriga - 
Granollers)  
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