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Per fi  ha arribat la Festa Major!

A la Garriga tenim la sort de celebrar moltes festes al llarg de l’any, totes elles diferents 
i úniques. Festes de barris, d’entitats, diades o institucionals, ara bé, arriba la Festa 
Major i que s’anomeni així no és una casualitat.

La Festa Major és la festa de les festes. És la festa on tots i totes sortim al carrer a 
gaudir de les activitats, però també i, potser més important, ens relacionem entre 
nosaltres. És la festa pensada perquè tothom la pugui gaudir, des de la canalla a la 
gent gran, amb activitats variades i per satisfer tots els gustos.

Després de dos llargs i difícils anys, recuperem l’espai de la Doma on esperem que 
les nits siguin molt més que música i ball, esperem que es converteixi en un espai de 
trobada i celebració.

Retrobem-nos i gaudim, no només de les nits i les activitats, també del dia, sortim 
a passejar, a prendre un refresc, un gelat... posem-nos el mocador de Festa Major i 
gaudim de l’ambient festiu que impregna el poble durant aquests dies.

Per acabar ens agradaria agrair l’esforç de totes les persones que han fet possible 
aquesta festa, ja siguin d’alguna de les entitats que hi participa, persones a títol 
personal i personal de l’Ajuntament.

I com us dèiem fa tres anys: Us desitgem una bona Festa Major: gaudiu-la, viviu-la i 
aprofi teu per fer-la ben vostra, ben nostra!

Dolors Castellà i Puig
Alcaldessa de la Garriga

Lluís Rodríguez “Pote”
Regidor de Cultura, Joventut i Infància



(ALTRES ACTIVITATS)
Del 14 al 24 de juliol 

10a EDICIÓ DE LA RUTA DEL PINTXO

30 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 3 €. 

Organitza: Ajuntament de la Garriga i Projecte 
Mexcla’t. Patrocina: Estrella Damm, ASIC la Garriga 

Dissabte, 23 de juliol
De 17 h a 20 h, a Ca n’Illa (al costat de 
l’Escola Bressol “Les Caliues”)

L’ESGARRINXADA 

L’Esgarrinxada torna després de dos anys! 
I ho fa amb noves proves, més exigents 
i més espectaculars! Veniu a veure els 
valents i valentes que s’enfrontaran un 
altre any al fang. No oblideu la gorra!

A partir de 18 anys. Inscripcions a 
l’Instagram de l’Esgarrinxada.

Col·labora: El Brou del Mestre

Divendres, 29 de juliol
A les 22 h, a la pista núm. 1 

FINAL DEL TORNEIG D’ESTIU DE 
FUTBOL SALA
Organitza: AEE Institut Manuel Blancafort i Club de 
Futbol Sala la Garriga

29, 30 i 31 de juliol
Al carrer Mil·lenari de Catalunya (entre        
c. Berguedà i c. Moianès)

FIRA D’ATRACCIONS

Del 28 al 31 de juliol
GRESCA MAJOR, el magazín de Festa 
Major de Ràdio Silenci  

107.4 FM Ràdio Silenci

Organitza: Ràdio Silenci

A les 19 h, a la plaça del Silenci

PLANTADA DE GEGANTS I GEGANTES

A les 19.30 h, a la plaça del Silenci

Obrim la Festa Major amb una 
CERCAVILA INAUGURAL que ens 
conduirà fi ns a la plaça de l’Església on hi 
farem ballar els Gegants.

Col·labora: Colla de Geganters de la Garriga, ACR 
Front Diabòlic de la Garriga i Associació Grallarriga

A les 20.15 h, a la 
plaça de l’Església

PREGÓ DE 
FESTA MAJOR 
a càrrec de la 
cuinera Maria 
Nicolau.

“Que cada instant 
de cuina ens 
faci més lliures i 
salvatges”.

DIJOUS, 
28 DE JULIOL



A les 21 h, a la plaça de l’Església 

VERSOTS

Parlaments a càrrec del Front Diabòlic     
de la Garriga. 

Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga 

A les 21.30 h, al Passeig Dr. Vich

CORREFOC COLLA ADULTA 

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.

Els infants han d’anar acompanyats d’una 
persona adulta.

Colla convidada: Ball de Diables de Bigues  
i Riells del Fai

Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga

Seguidament, a la plaça Can Dachs

CORREAIGUA AMB ELS GROOVE DJ’s

En acabar el Correfoc, i si teniu calor, no us 
perdeu el Correaigua per continuar la festa 
en remull! I a més, i per a totes les edats, els 
GROOVE DJ, de l’Espai Jove, us animen a 
venir a la plaça a gaudir d’un bon ambient 
al ritme de funky, techno i reggaeton! 

Col·labora: Protecció Civil 

A la mitjanit, a la plaça de l’Església

MÍSTICS

Místics és un grup de Rock’n’Roll. Avui 
podríem dir també que Místics és un grup 
de música clàssica. Sigui el que sigui, 
és un vell grup de guitarres i quatre per 
quatre que buscava noves combinacions 
melòdiques en vells clixés harmònics 
que havien llaurat els seus ídols. L’ús 
del pretèrit és perquè ja fa molts anys 
que Místics va deixar de fer cançons, i 
fi ns i tot de tocar junts. Però tossuts i 
convençuts d’haver deixat un grapat de 
bones cançons, van tornar a trobar-se per 
recuperar les que ells creien que eren les 
millors i gravar un àlbum que, ja us ho dic 
aquí i ara val (valdrà quan surti) molt la 
pena. A tall de coda (i com a informació 
local) direm que Místics és un grup de la 
Garriga.

De 16 h a 22 h, a Can Raspall

CLUEDO EN VIU!

París, 1910. Una persona és assassinada 
misteriosament durant la reunió anual de 
la família Valmont. L’únic que sabem és 
que l’autor és un dels convidats. Convertiu-
vos en un membre de l’aristocràtica família 
Valmont, busqueu pistes i parleu amb els 
altres convidats per descobrir l’autor del 
crim, o evitar que us descobreixin. Un joc 
de rol on res és el que sembla i tothom 
amaga alguna cosa.

Places limitades. 
Inscripció Prèvia: jackbox.cat/cluedo

Col·labora: Illuminatis

DIVENDRES, 
29 DE JULIOL

https://jackbox.cat/cluedo/


ACTIVITATS FAMILIARS
Espai Passeig 
De 18 h a 21 h

POBLAT DE CABANES, DE 
L’OBRADOR 

Joc ecològic amb molta canya a l’abast de 
tothom, grans i petits, joves i no tan joves... 
amb una tècnica, original de L’Obrador, 
ràpida, àgil 
i senzilla. És 
una proposta 
de carrer que 
consisteix en 
la construcció 
d’estructures 
en forma 
de cabanes 
sense límit de 
participants.

        Activitat a partir de 3 anys.

TELL DE FUSTA. ESPAI DE JOC 
I D’EXPERIMENTACIÓ PER A LA 
PRIMERA INFÀNCIA

Espai de joc orientat a infants de 0 a 
3 anys. Consta de materials construïts 
artesanalment 
amb fusta 
noble i acabats 
ecològics que 
respecten el 
medi ambient. 
Espais de 
psicomotricitat, 
de construcció, 
de concentració 
i espai per a 
nadons.    Activitat de 0 a 3 anys.

TALLER DE MANDALES: EL FAR DE 
LES EMOCIONS

Taller artístic on els infants es podran 
apropar i pintar un mandala. Aquest 
mandala anirà relacionat amb les 
emocions i l’estat d’ànim. En fi nalitzar la 
tarda, el jurat del FAR escollirà el mandala 
que serà premiat.

Activitat a partir de 3 anys.

Col·labora: Associació el FAR i Club Social el FAR

TALLER DE CAPGROSSOS DE 
DIT AMB ELS GEGANTERS DE LA 
GARRIGA 

Espai creatiu on els més menuts i 
menudes hauran de construir el seu 
capgròs de dit amb el material que hi 
trobaran. Animeu-vos a crear el vostre!

Col·labora: Colla de Geganters de la Garriga 

TALLER DE MANUALITATS 
ESTIUENQUES

Elabora amb les teves pròpies mans 
divertits animals de paper.

XICS DEL XURRAC, DE TOMBS 
CREATIUS

Voleu jugar a ser una colla castellera? 
Veniu a fer pinya amb els Xics! Els seus 
membres són de fusta i cobren vida a 
través del joc cada cop que surten a plaça. 
Tothom pot ser Xic del Xurrac. Només cal 
jugar!



TALLER DE MAQUILLATGE

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

Col·labora: Espai Jove

A les 18 h, al passeig dels Til·lers

BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Abans d’anar a concert, vine a ballar 
sardanes amb la cobla Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya.

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

A les 18.30 h, a l’aparcament de les Piscines 

HOLI FM 

La Festa Major és temps de gresca! 
L’omplim de color amb una nova edició de 
la Holi de Festa Major i, per acabar, ruixada 
d’aigua amb els Bombers de la Garriga! 

Recomanacions: portar roba còmoda           
i elements per protegir cabells i ulls. 

Col·labora: Projecte Mexcla’t i Bombers de la Garriga

A les 19 h, a la plaça Santa Isabel

TOT RASPALL: EDICIÓ ESPECIAL 
FESTA MAJOR 

Manuel Joaquim Raspall va ser un 
arquitecte modernista del Vallès Oriental 
i va anar evolucionant d’estil segons les 
modes que s’imposaven. A la Garriga, 
on tenia la casa materna, hi va fer de tot: 
des de grans torres d’estiueig per a la 
burgesia, fi ns a treballs com a urbanista, 
creant edifi cis públics, o cases de cos més 
modestes.

Veniu a descobrir un arquitecte preocupat 
per la societat del moment, innovador 
i trencador, capaç d’adaptar-se al ritme 
frenètic de la cultura, la societat i els 
gustos d’una època plena de canvis. 

Punt de sortida: Plaça Santa Isabel

Preu festa major: 3 € per persona (menors 
de 8 anys i membres de l’AIP gratuïta)

Cal reserva prèvia: a l’apartat agenda de la 
pàgina web visitalagarriga.cat, enviant un 
mail a info@visitalagarriga.cat o bé trucant 
al telèfon 610 477 823. 

Col·labora: El Centre de Visitants de la Garriga

A les 19.30 h, a la plaça de l’Església 

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL

Ens visita aquesta famosa formació 
empordanesa creada l’any 1888 a la ciutat 
de la Bisbal d’Empordà, recollint la saba i 
l’experiència de cobles més antigues. Ha 
estat guardonada en tots els certàmens  
en els quals ha pres part.

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

https://visitalagarriga.cat/


A les 21.30 h, a la plaça Can Dachs

SOPAR DE FESTA MAJOR

Menú: meló amb pernil, pollastre al forn 
amb xips, amanida completa al mig de la 
taula, pa, postres i cafè. Preu: 12 €  

Menú infantil: macarrons, pollastre al forn 
amb xips, pa, postres. Preu: 9 € 

A la venda fi ns al 25 de juliol al Rebost del 
Pou Calent i a Can Baldich de 9 h a 13 h i de 
17 h a 20 h. Pagament en efectiu.

Col·labora: Unió Esportiva Hoquei la Garriga

A les 22 h, a Can Luna

CINEMA A LA FRESCA: LA FAMÍLIA 
BÉLIER 

Comèdia dramàtica francesa del 2014. 
Tots els membres de la família Bélier 
són sords excepte la Paula, de 16 anys. 
Ella fa d’intèrpret 
de la seva família, 
especialment en tot 
allò que fa referència 
a la granja familiar. 
Animada pel 
professor de música, 
que li descobreix un 
do sorprenent pel 
cant, es decideix a 
preparar una prova 
per a un concurs de 
ràdio local... 

Pel·lícula apta per 
a tots els públics. 
França. 105 minuts.

Col·labora: Cineclub la Garriga

A la mitjanit, a la plaça de l’Església

BALL DE FESTA MAJOR 
AMB LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL
Col·labora: Agrupació Sardanista 
de la Garriga

Espai Nits la Doma
A partir de les 20 h passeu per l’espai 
gastronòmic «Doma food and drink», i feu 
un mos a les propostes gastronòmiques de 
proximitat amb família i amistats.

A les 21 h

DYSTOPIA

Dystopia és un grup de música juvenil i 
energètic. Des de pop fi ns a metal passant 
per punk són els estils que el públic podrà 
gaudir i ballar al concert. Dins el repertori 
hi ha himnes versionats al nostre estil 
i composicions pròpies com Chika de 
Fuego, We’re a Dystopia o Herasy! 

Seguidament,

BLACK PLANT GARDEN 

Cinc músics del món units per passions 
en comú: el rock i els escenaris. El rock és 
la seva essència. Aposten per una posada 
en escena plena d’energia que els permet 
expressar-se i crear una forta connexió 
amb el públic. Entre el seu repertori hi ha 
algunes de les cançons més infl uents del 
rock, així com les cançons del gènere que 
ho està petant ara mateix.



A les 23.30 h

T-NUE 

Que la llum no pari de créixer és tot un 
recorregut per diferents estils musicals on 
es poden escoltar des de sons més neutres, 
com el pop i la balada, o estils més festius 
com el reggae, l’ska, el rock, el swing i 
fi ns i tot sons 
balcànics. A les 
seves lletres 
no hi falta 
l’optimisme, 
lletres escrites 
des del cor 
amb les que 
ningú quedarà 
indiferent. 

A la 1.30 h 

JAZZWOMAN

Del saxo al rap. Del hip-hop al trap. De 
l’afrotrap a la salsa, 
del merengue 
a la bachata i 
del valencià al 
castellà i viceversa. 
JazzWoman s’ha 
ubicat en l’escena 
musical urbana 
ballant lliure 
entre diferents 
estils i llengües. El 
2022 la reina del 
tropicalisme valencià 
torna a la càrrega 
amb el seu nou disc 
‘Atlantis’.

Seguidament,

UNDERGROUND PARTY

Els DJ Edu Elizondo i Lefert tancaran la nit 
de divendres fent-vos gaudir de la millor 
música electrònica. Una sessió de dues 
hores on no podreu parar de ballar. Els dos 
DJ referents de la Garriga faran que la nit 
sigui inoblidable. 

A les 10 h, a la plaça del Silenci

PEDALADA POPULAR

El recorregut de la pedalada popular serà 
de 10 km en pla i per a totes les edats. 
S’iniciarà a la plaça del Silenci i fi nalitzarà 
a l’aparcament de les Piscines, on podreu 
refrescar-vos als infl ables d’aigua! És 
obligatori portar casc. Tots els menors han 
d’anar acompanyats d’una persona adulta.

Col·labora: Pedalem La Garriga

D’11 h a 13 h, a l’aparcament de les Piscines

ACTIVITATS REFRESCANTS

Infl ables d’aigua per a nens i nenes fi ns 
a 14 anys i piscines petites per a infants 
fi ns 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 13 h, a l’aparcament de 
les Piscines

FESTA DE L’ESCUMA

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.

DISSABTE, 
30 DE JULIOL



A les 12 h, a Can Luna

VERMUT I TAST DE VINS

Apostem pel territori i et descobrim els 
millors sabors d’una forma divertida! Tast 
de vins representant les millors DO de 
Catalunya acompanyats 
pels millors productes de 
proximitat. 

I hi afegim jocs sensorials 
perquè l’experiència sigui 
completa! 

Preu: 20 €. Inscripcions 
fi ns al 28 de juliol a: 
projectemexclat@gmail.com

Organitza: Vi i Companyia, Projecte Mexcla’t i 
Ajuntament de la Garriga

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

CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA 
amb la Coral L’Amarant de Bigues, 
Cor Madrigalista de Mataró, Merin Cor 
Barcelona, Cor participatiu Da Capo la 
Garriga i l’Orquestra de Mataró.
Cançó d’amor i de guerra és un espectacle 
en el qual es viuen les contrarietats de 
l’amor, els confl ictes d’infl uències i les 
diferències socioeconòmiques enmig 
d’una França abocada a la revolució. La 
història es desenvolupa en un petit poble 
de la vall pirinenca del Vallespir durant 
l’hivern del 1793. 

Invitacions a: www.teatrelagarriga.cat

De 16 h a 22 h, a Can Raspall

CLUEDO EN VIU!

París, 1910. Una persona és assassinada 
misteriosament durant la reunió anual de 
la família Valmont. L’únic que sabem és 
que l’autor és un dels convidats. Convertiu-
vos en un membre de l’aristocràtica família 
Valmont, busqueu pistes i parleu amb els 
altres convidats per descobrir l’autor del 
crim, o evitar que us descobreixin. Un joc 
de rol on res és el que sembla i tothom 
amaga alguna cosa.

Places limitades.
Inscripció prèvia: jackbox.cat/cluedo

Col·labora: Illuminatis

ACTIVITATS FAMILIARS
Espai Passeig 
De 18 h a 21 h

LA FIRA DELS INVENTS, DE CIVI-
CIVIAC 

Espai de fantasia que omplirà el Passeig i el 
transformarà en un espai fantàstic gràcies 
als diferents elements escenogràfi cs 
que, ambientats en el modernisme, ens 
transportaran 
a fer un viatge, 
una aventura 
per estimular 
la curiositat i 
la creativitat i 
on la ciència 
i els invents 
seran els grans 
protagonistes.
           Activitat a partir de 3 anys.

JOCS XXL DEL MÓN, DE LUDIESPAI

En un món on la tecnologia és la 
protagonista principal, apostem per la 
tradició amb els jocs de sempre: Jocs de 
Fusta Antics i Gegants.

     Activitat a partir de 3 anys.Activitat a partir de 3 anys

https://jackbox.cat/cluedo/


TELL DE FUSTA. ESPAI DE JOC 
I D’EXPERIMENTACIÓ PER A LA 
PRIMERA INFÀNCIA

Espai de joc orientat a infants de 0 a 
3 anys. Consta de materials construïts 
artesanalment amb fusta noble i acabats 
ecològics que respecten el medi ambient. 
Espais de psicomotricitat, de construcció, 
de concentració i espai nadons.

Activitat de 0 a 3 anys.

TALLER DE MANUALITATS 
ESTIUENQUES

Elabora amb les teves pròpies mans 
divertits animals de paper.

TALLER DE MAQUILLATGE

Escull com vols que et 
maquillin: tigre, cuc, gallina...

Col·labora: Espai Jove

A les 19 h, al Centre de Visitants

EL MODERNISME DE LA BURGESIA 

Itinerari que recorre els espais més 
signifi catius de la Garriga modernista i ens 
descobreix el nou eixample garriguenc 
creat entre el fi nal del segle XIX i l’inici 
del segle XX. Una ciutat jardí residencial, 
burgesa i termal que naixia entre camps 
i boscos. Inclou la visita a espais privats 
singulars.

Punt de sortida: Centre de Visitants 
(carretera Nova, 46)

Preu festa 
major: 3 € 
per persona 
(menors de 8 
anys i membres 
de l’AIP gratuïta)

Cal reserva 
prèvia: a 
l’apartat agenda 
de la pàgina 

web visitalagarriga.cat, enviant un mail a
info@visitalagarriga.cat o bé trucant al 
telèfon 610 477 823. 

Col·labora: El Centre de Visitants de la Garriga 

A les 19 h, a la plaça Can Dachs

BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL

Una de les 
millors cobles del 
país ens oferirà 
una completa i 
selecta audició 
de sardanes. Vine 
a puntejar-les! 

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

De les 18 h a la 1 h, al barri de Santa Rita

RITA FOOD & MUSIC

Veniu a gaudir d’aquestes activitats:

De 18 h a 19.30 h Karaoke 

De 20 h a 20.30 h Concert de Barbetones 
(grup local)

De 20.30 h a 23 h Combinat Radom Amics 
dels Imbècils 

A les 23 h Concert de Els Imbècils
Col·labora:  Associació Barri Santa Rita,  Els Imbècils, 
Can Badilch, Restaurant Vinòmic i Cafè Margarit

https://visitalagarriga.cat/


A les 19.30 h, a la plaça de l’Església

WATERFALLS

Teatre de carrer i teatre físic es reuneixen 
en un espectacle on el somni d’un artista 
orgullós es converteix en un malson 
a mesura que els elements i el públic 
s’involucren.

Envoltat de desenes de galledes, els 
problemes creixen quan s’adona que 
la gravetat sempre guanya, i que, quan 
menys ho desitges, l’aigua cau.

A les 20.30 h, al carrer Mil·lenari de 
Catalunya (pista polivalent núm. 2)

XL CURSA POPULAR DE LA GARRIGA 

Sortida i arribada a l’Avinguda Mil·lenari de 
Catalunya (polígon de Ca n’Illa, darrere de 
l’escola Giroi). Distància: 4 km aprox. 

Inscripcions en línia: 
www.championchip.cat fi ns al 28 de juliol. 
Gratuïta amb xip groc i 2 € amb xip de 
lloguer. 

Inscripcions gratuïtes el mateix dia si han 
sobrat dorsals de les inscripcions en línia 
(sense opció a sortir a la classifi cació).

Col·labora: Club d’Atletisme les Tortugues

A les 20.30 h, a Can Luna

Desafi aLaMenTEN!

10a edició del nostre Trivial Popular! Fes 
equips de 4/5 persones i esprem el cervell! 
Regals per a tots els equips participants!

Inscripcions: projectemexclat@gmail.com

Tot seguit... Festa dels 10 anys del Desafi a! 
amb el DJ Jordi Gudbit. 

Col·labora: Projecte Mexcla’t i En Escena

A les 21 h, a la pista núm. 1

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

Havaneres d’ara i de sempre; cançons 
humorístiques i valsets mariners; cançons 
d’amor i de mar, amb sardines, amb rom 
cremat i amb l’ambient d’un bon vespre 
d’estiu. Què més es pot demanar?

Col·labora: Comissió de Festes del Barri 
de St. Ramon, Associació de Veïns i Comerciants 
del Barri de Dalt i Coral Ariadna

A les 21.30 h, al passeig Dr. Vich

CORREFOC COLLA INFANTIL

Per a nens i nenes de 8 a 16 anys. Els 
infants han d’anar acompanyats d’una 
persona adulta. Recorregut: Passeig Dr. 
Vich, c. Nostra Senyora de la Salut, c. 
Figueral, c. Banys i plaça de Can Dachs.

Colla convidada: Ball de Diables de Bigues  
i Riells del Fai

Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga



A les 22.30 h, al Teatre de la Garriga,            
El Patronat

CONCERT DE FESTA MAJOR DE 
GOSPEL JOY LA GARRIGA

Després de la pandèmia, aquest concert 
representa el tret de sortida de la nova 
etapa que enceta Gospel Joy la Garriga 
amb la incorporació de nous membres 
i amb el segell personal de l’Iñaki 
Marquiegui, músic i productor musical 
garriguenc que s’incorporà com a director 
ara fa un any. Repassarem a més de temes 
més clàssics del bagatge de la música 
espiritual negra, composicions d’autors    
de gospel més actuals com Kirk Franklin.

Invitacions a: www.teatrelagarriga.cat

Espai Nits la Doma
A partir de les 20 h passeu per l’espai 
gastronòmic «Doma food and drink», i feu 
un mos a les propostes gastronòmiques de 
proximitat amb família i amistats.

A les 22 h

LOLA AND THE 
RHINOS

Lola and the Rhinos és 
una barreja incendiària 
de música funky i 
latin amb un directe 
contundent i festiu. 
Vine a gaudir d’una 
vetllada plena de ritme 
i personalitat!

A les 23 h

COCODRIL CLUB amb ALBERT MALLA

COCODRIL CLUB, el popular programa de 
ràdio realitzat en directe i adaptat a sessió 
de ball pel seu presentador: DJ Revival 
Albert Malla fent un repàs a la història de 
la música pop-rock des dels anys 50 fi ns a 
l’actualitat.

A la 1.30 h

L’AI AL COR, d’OBESES

OBESES inicien una nova gira amb la 
qual aniran presentant i desvetllant, 
periòdicament, el seu sisè disc d’estudi, L’ai 
al cor. Assistir a un concert d’aquesta nova 
gira suposarà l’oportunitat irrepetible de 
viure en primera persona l’estrena mundial 
d’alguna de les peces que confi guraran el 
nou repertori del quartet contemporani.



Seguidament,

EL PRESUMIT (SUBLIMINAL), 
amb els FLAVO DJ

El Presumit recrea en directe, a través de 
cançons i una 
posada en escena 
única, un show 
en què el bon 
rotllo, la festa i la 
música són els 
protagonistes del 
moment. Amb un 
estil desenfadat 
i fresc, el 
personatge 
del Presumit 
s’encarrega de 
fer sentir al públic que no cal preocupar-se 
per res, ja que al fi nal “Tot va bé”.

De 10 h a 11 h, a l’Asil Hospital

CONCERT DE GRALLES amb 
GRALLARRIGA
Col·labora: Grallarriga

D’11 h a 12 h, davant l’Asil Hospital

CERCAVILA DE GEGANTS I GEGANTES

La cercavila arribarà fi ns a la plaça de 
l’Església

Col·labora: Colla de Geganters de la Garriga

A les 11.30 h, a Can Luna

8è CONCURS DEL PINTXO POPULAR 
DE LA GARRIGA

Treu la millor recepta del teu llibre i 
mostra’ns la teva capacitat de fer un tapa 
que captivi a tothom! Torna el Concurs 
Popular de Pintxos! Busquem els millors 
cuiners i cuineres de la Garriga. Apunta’t a 
aquesta activitat on tu ets el protagonista. 
Aquest any hi haurà dues categories: 

Sènior Xef (inscriu-t’hi a partir de 17 anys) i 
Xef del Futur (fi ns als 16 anys). Premiarem 
els millors pintxos.

Inscripcions a projectemexclat@gmail.com 
fi ns al 28 de juliol i, presencialment, 30 
minuts abans de l’activitat.

Col·labora: Projecte Mexcla’t

A les 12 h, a Can Luna

VERMUT MUSICAL 
amb LolaVan

Podreu gaudir 
d’un vermut amb 
productes de 
proximitat amb 
la millor música 
camperitzada. 

Col·labora: Projecte 
Mexcla’t

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

CONCERT VERMUT CATALUNYA: 
TERRA DE CANTS AMB LA COBLA 
MARICEL I EL TENOR ANDREU MIRET

No et perdis aquest concert de música 
catalana i sardanes cantades. A l’excelsa 
sonoritat de la cobla s’hi sumarà la veu 
prodigiosa d’Andreu Miret. 

Invitacions a: www.teatrelagarriga.cat

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

DIUMENGE, 
31 DE JULIOL



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

XXX ESCALADA AL CAMPANAR

De 22 h a 23 h

Exhibició d’escalada nocturna per celebrar 
el 30è aniversari. 

Col·labora: Centre Excursionista Garriguenc

A les 18 h, al Teatre de la Garriga,                  
El Patronat

TOT ANIRÀ BÉ... O NO, amb el grup  
de teatre ELS DOFINS

Hi ha un indret on aparentment tot és 
perfecte. Tot és ordre, no hi ha misèria. 
L’arribada de dues persones “diferents” 
farà que trontolli tot el sistema. Tot explicat 
amb un llenguatge divertit i planer on la 
música és un dels grans protagonistes. 

Invitacions: www.teatrelagarriga.cat

Col·labora: Associació de Disminuïts Psíquics i Físics 
Els Dofi ns

A les 18.30 h, a la plaça del Silenci

DANSES DEL MÓN

Un taller per tastar danses de la 
Mediterrània oriental i altres indrets.

Col·labora: Passaltpas 

A les 18.30 h, a la plaça de Santa Isabel

VII CAMPIONAT MUNDIAL DE 
BEVEDORS D’ORXATA

T’agrada l’orxata? Quants gots o porrons 
series capaç de beure’n? Concurs per a 
majors de 18 anys.

El campionat es conforma de 4 proves 
eliminatòries (qui guanya l’eliminatòria 
passa a la següent modalitat, la resta 
queda eliminat). La primera és veure mig 
litre del got, la segona és veure mig litre de 
l’ampolla, la tercera és veure mig litre amb 
canyeta, la gran fi nal és veure mig litre del 
porró.

Inscripcions gratuïtes a la Gelatteria 
Toscana (carrer Banys, 39) o per correu: 
gelatteriatoscana@gmail.com

Col·labora: Gelatteria Toscana

A les 19.30 h, a la plaça Can Dachs

POTSER NO HI HA FINAL, amb el CIRC 
PISTOLET

Un escenari desordenat... els acròbates 
arriben tard... i el músic, on és? Un 
gran viatge delirant des de Kentucky a 
Montserrat i cap a Missouri altre cop; de 
l’oest americà fi ns a Andalusia i de Terrassa 
a Rubí via Londres! Un espectacle a ritme 
de rock, amb acrobàcies sobre taula, 
verticals, minibàscula i equilibris de mans  
a mans en duo i trio!



De 20 h a 23 h, a Can Ramos 

LA GRAN JAM edició Festa Major

Una jam que a ningú 
deixa indiferent. La 
trobada més clàssica 
i entranyable dels 
músics joves de la 
Garriga. Si et dediques 
a la música, vine i puja 
a gaudir amb nosaltres 
de l’escenari. I si no 
toques cap instrument, 
no t’amoïnis, l’ambient és una festa i la 
música no para. Un espectacle estrafolari 
ben avingut, ple de festa i virtut.

Col·labora: Jam 

A les 21 h, a la plaça de l’Església

SOPAR POPULAR DEL SARDAXOU

L’Agrupació Sardanista et proposa sopar    
a la plaça a l’espera de gaudir del Sardaxou 
i la fi  de festa amb el Front Diabòlic. 
Entrepans a preus populars, vine a sopar!

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

A les 22 h, a la plaça de l’Església

SARDAXOU AMB LA COBLA 
CONTEMPORÀNIA

Acabem la Festa Major al compàs de les 
sardanes més singulars escrites a partir 
de les melodies de cançons, pel·lícules i 
himnes que han fet història. No hi faltis!

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga

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

FI DE FESTA MAJOR, el cel s’omplirà 
de llum i color

Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga

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 plaça del Silenci

 CONCERT VERMUT AMB LA MÀQUINA 
DEL SWING 

La Màquina del Swing és una formació 
musical que neix a la Garriga l’any 
2006. Està integrada per músics de la 
comarca i dirigida actualment pel mestre 
Josep Gomariz. El seu repertori consta 
d’estàndards de jazz i temes actuals 
arranjats per a big band.

Col·labora: La Màquina del Swing

DIMECRES, 
3 D’AGOST



   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 ha 
preparat l’organització. 

- Respecteu les fi gures 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 les diablesses.

- Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut del correfoc. 

- En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables i les diablesses. 

- Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les fl ames. 
Sobretot, no correu, perquè les fl ames 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 gent. 

Veïnat i comerciants: 
- Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 

- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en edifi cis que en disposin. 

- Protegiu els vidres de les fi nestres, portes i aparadors, amb cartons 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 tota mena d’alarmes. 

- Retireu de la via pública qualsevol objecte.

La campanya Festa lliure, Fes-te lliure, té per objectiu aconseguir 
unes festes lliures d’agressions masclistes i discriminatòries, on ens 
puguem relacionar de manera lliure i consentida. Sovint, als espais 
d’oci es produeixen agressions sexistes (bromes, mirades, fl oretes 
no desitjades...), assetjaments i agressions sexuals. Amb aquesta 
campanya volem incidir en tots els nivells: prevenció, detecció, 
atenció i recuperació, implicant tota la ciutadania. 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 nit, a la 
Doma. Perquè és responsabilitat de totes i tots!

Col·laboren:


