Nadal a
Campament
reial

la Garriga

Parc
de Jocs

Trenet
solidari
Nadal

Festa de
la Llum

Fires i
Mercats
Cavalcada
de Reis

Mag
GarriViu

2018-2019

Cap
d’Any

Benvolguts veïns i veïnes,
Arriben novament les festes de Nadal a la Garriga!
Unes festes que propicien la trobada, la formulació de desitjos, els nous
reptes i les noves esperances. Unes festes on, una vegada més, el nostre
poble s’omple de vida i es transforma i l’esperit del Nadal es fa present als
nostres carrers i les nostres places.
L’Ajuntament amb la col·laboració de diverses associacions i entitats del
poble us fem a mans aquest llibret on hi trobareu totes les propostes i totes les activitats que podrem gaudir per aquestes dates. Una gran varietat d’activitats que hem treballat amb tota l’estima, pensant sempre en fer
d’aquests dies, uns dies especials, uns dies que ens retornin aquell esperit
d’infant, d’escalf malgrat el fred, però sobretot pensant en els més menuts
per aconseguir aquella mirada que il·lumina els nostres cors.
El Mag Garriviu, el Tió, el Trenet solidari, el campament Reial, els Pessebres,
la Festa de la Llum, les fires de Nadal, els Pastorets, la Cavalcada de Reis,
etc., són un exemple de totes les activitats que hi trobareu, i que són fruit,
com us deia, del treball constant del nostre comerç juntament amb de les
entitats del poble i del nostre ajuntament.
També vull dedicar unes paraules i un pensament per a totes aquelles persones que aquests dies de Nadal no podran ser amb les seves famílies.
També per als presos i preses polítiques i les persones exiliades. Que malgrat la distància us arribin els desigs de força, pau, felicitat i estima, aquests
dies de Nadal i la resta de dies de l’any.
Per tots i totes, que aquests dies conservem viu l’esperit del Nadal i aprofitem per compartir-ho amb les persones estimades.
Bon Nadal i una bona entrada d’any a tothom!

Meritxell Budó
Alcaldessa

DISSABTE
1 DE DESEMBRE
Festa de la llum
Sortida carrer Banys /
Anselm Clavé
a partir de les 17.30 h
Espectacle itinerant “Sabors”
amb la companyia Sound de Secà
Espectacle de mapping i
Xocolatada per a tothom
a la plaça de l’església i...
a partir de les 19.15 h
encesa de les llums de Nadal

DISSABTE
1 DE DESEMBRE
Tallers construeix el tió
Plaça de Can Dachs
de 10.00 a 13.30 h
i de 15.30 a 18.00 h
Tallers infantils per decorar
el Tió de Nadal

DISSABTE
1 DE DESEMBRE
Concert de
Camerata Glière
Capella de les Franciscanes
carrer Cardedeu, a les 19.00 h
Concert de música barroca
italiana i alemanya

DIUMENGE
2 DE DESEMBRE
VIII Fira de Nadal
del Barri de Dalt
Carrer Negociant
de 10.00 a 20.00 h
Fira de caire Nadalenc
amb paradetes, tallers per a infants,
xocolatada solidària per la Marató de TV3.
Visita del Pare Noel.
Organitza:
Associació de Veïns i
Comerciants del Barri de Dalt

Organitza:
Associació el Pou Calent

DEL 8
DE DESEMBRE
AL 6 DE GENER
Pessebre veterans
Handbol
Carrer Calàbria, 88
Horari de Matins i tardes
Organitza:
Veterans Handbol
la Garriga

DIMARTS DE
DESEMBRE I GENER
Pessebre de la
Fundació Maurí
De 16.00 a 19.00 h
Organitza:
Fundació Maurí

14, 15 I 16, 21,
22 I 23 DE DESEMBRE
Trenet de Nadal
Divendres i dissabtes
de les 17.00 a les 20.00 h
Diumenges de les 10.30 a les 14.00 h
Podreu fer una passejada diferent
per la Garriga
amb el Trenet de Nadal
Els ingressos es destinaran
íntegrament a la Marató de TV3
contra el Càncer

A PARTIR DE
L’1 DE DESEMBRE
Campanya comercial
de l’ASIC
Busca en Cagarric als aparadors de l’ASIC
i també al tren solidari els dies
16 i 23 de les 11.00 a les 14.00 h
i els dies 14, 15, 21 i 22
de les 17.00 a les 20.00 h

DIJOUS
13 DE DESEMBRE
Taller de decoració
de Nadal
Torre del Fanal
a partir de les 19.00 h
Inscripcions a
donesdaralg@hotmail.com
o a través de
whatsapp 670 677 976
Organitza:
Associació Dones d’Ara

DIVENDRES
14 DE DESEMBRE
VIII Fira Solidària
de Santa Llúcia

DEL 10 AL 30
DE DESEMBRE
Parc de Jocs de Nadal

Escola Puiggraciós,
c/Pere Ballús, 5, La Garriga
de les 16.30 a les 18.30 h

De dilluns a dissabte
de 17.00 a 20.00 h
Els diumenges
de 10.00 a 13.30 h
i de 17.00 a 20.00 h
a la plaça de Can Dachs

Activitat solidària
amb La Marató de TV3 i pels
projectes solidaris de l’Escola.
Organitza: AMPA Puiggraciós

Inflables, circuits de rodes,
tallers...

DISSABTE
15 DE DESEMBRE
Mercat Solidari del
Vil·la Romana
Plaça de Can Dachs
de les 9.00 a 13.00 h
Venda de peces i ornaments
per a les festes de Nadal.
Els diners recollits serveixen per ajudar
l'alumnat amb dificultats econòmiques.
Organitza: Institut Vil·la Romana

Parc de Nadal
Del 10 al 30 de desembre

De dilluns a dissabte: de 17.00 a 20.00 h
Diumenges: de 10.30 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Tiquet Trenet
14, 15, 16, 21, 22 i 23 de desembre
Divendres i dissabtes: de 17.00 a 20.00 h
Diumenges: de 10.30 a 14.00 h
Podreu fer una passejada diferent per la Garriga
amb el Trenet de Nadal

Els ingressos es destinaran íntegrament a la recapta de la Marató de TV3 (que enguany és contra el Càncer)

DISSABTE
15 DE DESEMBRE
Nadales al carrer

DIUMENGE
16 DE DESEMBRE
Concert de Nadal
Cor Antàrtida, Cor Sarabanda

Plaça Josep Maurí i Serra,
a les 13.00 h
Cantada de les corals
de nivell elemental i Cor Trencadís

Auditori Escola Municipal Música
a les 12.00 h

Organitza: Escola
Municipal de Música

Cor Sarabanda: peces religioses
i populars nadalenques, a cappella.
(Poulenc, Mozart, Schubert, Romero, Barber, etc.)
Cor L’Antàrtida: obres per a Cor,
Mezzosoprano i piano, religioses.
(Mendelssohn, Elgar, Kodály i Rutter)
Els dos cors, conjuntament, canten
Nadales de Manuel Oltra.

DIUMENGE
16 DE DESEMBRE
Pujada del pessebre
al Turó de la Fournier

Organitza: Cor Sarabanda

Sortida de la plaça
Mossèn Jaume Oliveras
a les 10.00 h
Organitza:
Centre Excursionista
Garriguenc
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DIUMENGE
23 DE DESEMBRE
Concert de Nadal
de l’escolania Parroquial

DISSABTE
22 DE DESEMBRE
Comprar al mercat
té premi

Parròquia de Sant Esteve de
La Garriga, a partir de les 18.00 h

Fes les compres de Nadal al mercat
i participa en el sorteig de lots
de productes del mercat.

Concert de Nadal amb nadales
d’arreu del món que ens faran sentir
el Nadal més a prop.

Col·labora:
Marxants mercat

Organitza:
Escolania Parroquial
de Sant Esteve de la Garriga

Dissabte 22 de desembre

Comprar al mercat té premi.
DISSABTE
22 DE DESEMBRE
Fira alternativa
Tot el dia,
a la plaça de Can Dachs
Organitza:
Ajuntament de la Garriga
i Art-Aliment10

Fes les compres de Nadal al mercat
i participa en el sorteig de lots de productes.
Col·labora: Marxants mercat

Omple les teves dades i participa:
Nom i cognoms
Telèfon
Codi Postal
Edat

DILLUNS
24 DE DESEMBRE
Celebració de la
Missa del pollet

DILLUNS
24 DE DESEMBRE
Pujada nocturna
a Puiggraciós

Parròquia de
Sant Esteve de la Garriga
a les 18.00 h

Sortida a les 21.00 h de la plaça
Mossèn Jaume Oliveras
Pujada nocturna a Puiggraciós
amb xocolatada després
de la Missa del Gall

Missa adreçada principalment
als infants i llurs famílies

Organitza:
Centre Excursionista
Garriguenc
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DILLUNS
24 DE DESEMBRE
Cant de la Sibil·la
i Missa del Gall
Parròquia de
Sant Esteve de la Garriga
a les 23.00 h

DEL 24 DE DESEMBRE
AL 7 DE GENER
Casal de Nadal
Escola Giroi
de les 8.00 a les 17.00 h
Jocs, tallers, contes i activitats musicals,
per conèixer les tradicions nadalenques
de diferents països. Aquest servei s’adreça
a nens i nenes de P3 d’Educació Infantil
a 6è d’Educació Primària.
Més informació:
casalslagarriga.anncon@gmail.com

DIMECRES
26 DE DESEMBRE
Pessebre Centre
Excursionista
Centre Excursionista Garriguenc,
a partir de les 10.30 h
Exhibició del pessebre
i Cantada de Nadales
amb la coral Ariadna
Organitza:
Centre Excursionista
Garriguenc

25, 26 I 29
DE DESEMBRE
I 12 DE GENER
Els Pastorets
Teatre de la Garriga,
El Patronat,
a les 19.00 h
L’entitat torna a posar en escena
la seva adaptació particular
del clàssic de Nadal
Organitza:
Fem Pastorets

DIVENDRES
28 DE DESEMBRE
Taller de manualitats
per Sants Innocents
A la Torre del Fanal,
a partir de les 17.30 h
Activitat per a infants amb manualitats
que giraran al voltant
del dia dels Sants Innocents
amb xocolatada Popular.
Organitza:
Associació de veïns del Barri
de Can Noguera

DILLUNS
31 DE DESEMBRE
Cap d’any infantil
Plaça de Can Dachs,
a les 11.00 h
Espectacle pre Cap d’any
a càrrec de Landry el rumbero.
Hi haurà xocolata calentona
per a tothom

DILLUNS
31 DE DESEMBRE
Revetlla de Cap d’any
DILLUNS
31 DE DESEMBRE
IX Cursa Sant Silvestre,
Memorial Josep Grau
Sortida i arribada
a la Plaça de l’Església,
a partir de les 17.30 h
Cursa solidària destinada
al banc d’aliments de la Garriga,
circuit urbà de 7 km aprox.
Inscripcions el mateix dia
a partir de les 15.30 h
a la plaça de l’Església.
Organitza: Les Tortugues

Al pavelló de Can Noguera
a partir de les 00.45 h Amb
“Freak Out”
i “Animal Show dj’s”
Venda d’entrades:
Anticipades a l’OAC 5€
El mateix dia a taquilla 10€

DIMECRES
2 DE GENER
Arribada del
mag GarriViu

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

Al bosc del Mahivern,
a partir de les 17.00 h
Vine a rebre al mag,
ell viu al bosc, l’hem de
cridar pel seu nom
i fer-lo sortir!

2, 3 I 4 DE GENER
Campament reial
Plaça de Can Dachs,
de 17.00 a 20.00 h
Tallers infantils, taller de fanalets
i diferents activitats per rebre
la cavalcada i celebrar l’arribada
dels Reis d’Orient

Cavalcada de Reis

DISSABTE
5 DE GENER
Cavalcada de Reis
Sortida a les 17.30 h,
davant del teatre
de la Garriga,
El Patronat

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

Em dic:
M’he portat

La Garriga, a

i per això, us voldria demanar que em portéssiu:

de

de

SS.MM. Melcior,
Gaspar i Baltasar

Reis d’Orient

Benvolgudes i benvolguts,
Un any més s’acosten les festes de Nadal i el nostre poble, com el país, es
torna a posar de llarg. Enguany l’Ajuntament també organitza una pila d’activitats, que anireu descobrint a mesura que llegiu aquest llibret.
Les festes de Nadal, que ho són per a tothom, són festes d’alegria, d’il·lusió i de canvis: “any nou, vida nova!”. Tots i totes tenim coses a celebrar,
sobretot la mainada, a qui van adreçades moltes de les nostres propostes,
perquè en realitat són les seves festes. Però totes estan pensades perquè
les celebrem en família.
A mesura que llegiu, deia, veureu que tenim novetats. Moltes coses, però,
les repetim d’altres anys, perquè han resultat molt positives. Un exemple és
el trenet, que ens porta amunt i avall, per tot el poble. Aquest viatge serveix
perquè ens recordem que la Garriga, a més de centre té nord i sud, i cal que
la coneguem tota. Però a més és una activitat solidària, com sempre, envers
un col·lectiu que pateix i que necessita el nostre ajut.
Des d’aquí vull expressar un càlid agraïment als nostres amics i amigues comerciants del poble. Ja fa molts dies que aporten idees per atraure la nostra
atenció, i les festes les passen dins del comerç treballant perquè nosaltres
puguem fer aquell regal a les persones que estimem. L’Ajuntament els ho
agraeix perquè plegats “fem poble”. Com sempre, doncs, us recomanem
que compreu a la Garriga, que hi ha de tot, i que ho feu de manera responsable, gastant just el que necessiteu.
Per acabar, un record i una abraçada molt gran a la nostra gent que es troba
injustament empresonada o a l’exili. A hores d’ara ja fa més d’un any que es
manté aquesta situació, aquest ja serà el segon Nadal que passaran lluny
de les famílies. Us volem a totes i tots a casa, i treballem perquè torneu ben
aviat.

Lluís Marco i Sanclement
Regidor de Comerç i Emprenedoria

Col·labora

Organitza

+ info: www.lagarriga.cat

