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Benvolgudes i benvolguts

Arriba un any més el Corpus La Garriga. Una tradició que ens atorga 
identitat, que omple de colors i olors els nostres carrers, que atrau 

visitants captivats pel renom de la nostra festa, que ha estat declarada Element Festiu 
Tradicional d’Interès Nacional. 

Fa més de 200 anys que celebrem el Corpus. Els pobles que perviuen són aquells que 
preserven el seu patrimoni històric i cultural i que mantenen vives les tradicions. A la 
Garriga ho saben prou bé, i sempre ens hi hem mantingut fidels, partint de la tradició re-
ligiosa però evolucionant cap a la festa popular, transversal i multicultural que és avui dia.

Això és el nostre Corpus. Símbol i essència de les garriguenques i els garriguencs. Record 
d’infantesa i una cita ineludible que ens permet retrobar-nos, any rere any i puntualment, 
amb els nostres veïns i veïnes. Perquè el Corpus és també construcció de comunitat i 
cohesió territorial.

Tot això i molt més és el Corpus. Esdevé el millor exemple de com la col·laboració entre la 
societat civil, les entitats i les administracions dona fruits que beneficien a tot el municipi. 
L’Associació Cultural Corpus la Garriga, la Parròquia  de Sant Esteve i l’Ajuntament treba-
llen conjuntament per fer del Corpus la millor festa possible. Vull donar les gràcies a les 
moltes persones que s’hi impliquen., i que ho fan perquè s’estimen la Garriga i s’estimen 
el Corpus. Sense tots vosaltres, no seria possible. 

Enguany hi assistiré com a consellera de la Presidència, després de molts anys de fer-
ho com a alcaldessa. L’esperit i la il·lusió es mantenen intactes: gaudim tots plegats de 
l’espectacle de catifes, clavells, flors i olors que any rere any ens regala el Corpus. I sigui 
per molts anys més!

Meritxell Budó i Pla
Consellera de la Presidència
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Després de 18 anys escrivint unes ratlles a la Revista del 
Corpus…, m’ha semblat que des de la Parròquia hi ha 
d’altres veus que paga la pena de ser escoltades. Aquest 
any és una veu jove, d’algun dels nois i noies que fan la 
catifa al peu de les escales de l’Església:

“Festa, colors, alegria, creativitat, poble, col·laboració, costums, tradicions, família, escoles, 
nens, joves, adults, grans, visitants, cerimònia… Això és una llarga llista de paraules que 
defineixen el que és per mi el Corpus. 

Des de petit l’he viscut com un dia on tothom qui vulgui hi pot participar, gaudir i visitar. 
Però el que per mi més identifica i defineix la nostra festa és que es tracta d’un dia on els 
carrers s’adornen de colors i de creativitat per rebre el Crist que ens ve a casa! Els carrers i 
places del nostre poble pels quals Jesús hi passa per poder encendre i il·luminar les nos-
tres vides i així nosaltres poder ser espelmes d’alegria, joia, justícia, esperança, creativitat, 
empatia i amor en vers els altres.”

M.B.I.

Doncs que així sia! Fem del nostre Corpus aquesta festa del Compromís d’esdevenir, en la 
vida d’aquells que ens envolten, una flama de Vida Nova i d’Esperança.

Bon Corpus a tothom!

Mn. Santi Collell Aguirre, rector de Sant Esteve de La Garriga 
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El Corpus d’enguany:

Per vosaltres – Ja ens enteneu

Any convuls, trist, però el Corpus de la Garriga no ho serà perquè és un dia d’alegria, 
perquè tots els colors de la natura s’ajunten per formar les nostres catifes, perquè tot un 
poble s’aplega, content, per fer els seus dissenys i plasmar-los al terra dels nostres carrers 
des de bon matí.

Aquest any hem d’agrair la participació, com a catifa convidada, dels components de la 
O.N.C.E. que s’han volgut afegir a la nostra festa i de ben segur que ens deixaran un 
treball excepcional. Moltes gràcies per la vostra col•laboració. 

Des de la Junta de l’Associació també volem donar les gràcies a totes les Entitats que hi 
participen i especialment aquest any a la Fundació Maurí, a l’EMAD de la Garriga i als 
Geganters de la Garriga, que celebren l’aniversari de la seva fundació, que per molts anys 
continueu amb la vostra tasca. 

I volem dedicar aquesta festa, molt especialment a les persones que no poden estar amb 
nosaltres per gaudir-la en llibertat.

I a tots els visitants, passeu-s’ho bé, poseu flors i feu catifa i visca la Festa.

Bon dia i bon Corpus a tots

La junta de l’Associació Cultural Corpus la Garriga
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La Fundació Maurí fou creada el 1969 per voluntat testamen-
tària de Josep Maurí i Serra, il·lustre notari i historiador ga-
rriguenc, amb l’objectiu de conservar i divulgar el seu llegat. 

Ubicada al carrer de Cardedeu número 17, s’estructura com a museu, sala d’estudis, bi-
blioteca i arxiu. La biblioteca consta de més de 5.000 volums i l’arxiu conté més de 800 
pergamins, diversos fons consultables i més de 100.000 fotografies històriques sobre la 
població. De la col·lecció artística que decora la casa, cal destacar els respatllers del cadirat 
gòtic de la Catedral de Girona, obra del taller del mestre Eloi de Montbrai, que decoren la 
capella així com una mostra d’arqueologia garriguenca. 
Aquest 2019 la Fundació Maurí celebra els 50 anys de la seva creació amb l’organització 
de diferents actes, un d’aquests serà la confecció d’un altar floral el dia de Corpus coinci-
dint amb la jornada de portes obertes de les seves instal·lacions. Visiteu-la. 

A la colla gegantera de la Garriga estem d’enhorabona, doble celebra-
ció per partida doble. Els nostres gegants fa 60 anys que van arribar 
a la Garriga de les mans de la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga, 
procedents de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú. Eren uns ge-
gants diferents dels actuals, els originals ideats pel taller artesanal El 

Ingenio tenien una fisonomia i caracterització diferents, foren llavors quan van començar 
a sortir per les festes del Corpus, seguidament el grup dels Artistras s’encarregarien de 
treure’ls i fer-los una primera restauració i començar a donar-los un aire de caire festiu 
amb una nova indumentària. Seria al 1989 quan es crearia la colla de geganters de la 
Garriga., i que amb el pas dels anys, amb una segona restauració dels gegants per part 
del Taller Sarandaca, fou llavors quan els gegants serien reconstruïts amb material de fi-
bra de vidre, més resistents , i amb la caracterització que actualment llueixen. Els gegants 
han sigut des de fa 60 anys un símbol per al poble de la Garriga, i que amb la creació 
d’una entitat sense ànim de lucre se’ls ha permès poder-los lluir arreu del territori català 
i d’altres indrets de la Catalunya Nord, de la Franja i altres indrets d’arreu, com a les Illes 
Balears. Són els representants de tot un poble, la parella formada pel Magí i la Xixolina, 
farà 30 anys que ballen pels carrers de pobles i ciutats, sense aturador, ara bé Corpus, i 
amb la festa més lluïda , representativa i florejada del poble de la Garriga, els gegants 
també surten, en són una peça important, donant pas i fent el seguici de la Processó de 
Corpus per alguns carrers del poble. Tot va enllaçat, enguany amb la creació de la 30a 
Trobada de gegants i gegantes, i els 60 anys de l’arribada de la parella de gegants al 
poble, serà especial, per la colla, per tothom qui n’ha format part, que per molts anys i per 
l’esforç de persones que allà on van porten la cultura , la tradició, les arrels dels quals no 
es poden tallar mai per no perdre la filosofia d’un art, com seria el Corpus i els Gegants, 
junts formen un binomi molt important per al nostre poble, de color i d’elegància.
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Programació
Festa de Corpus de la Garriga
del 7 al 16 de juny 2019     

A PARTIR DE L’1 D’ABRIL
 Petita Exposició a Can Raspall de la ”Història de Corpus”
 MOSTRA DE CORPUS 
 Petita exposició de Corpus
 Lloc: Can Raspall 

DIVENDRES DIA 7 DE JUNY 
A les 20h  Inauguració Exposició “Corpus 2019” 
 •  34è Concurs de cartells 
 •  Homenatge als 30 anys dels Geganters
 •  Homenatge 50 anys de la Fundació Maurí
 •  Homenatge 30 anys de l’EMAD
 •  Projectes de catifes 2019 de les escoles.
 •  Homenatge a les classes que participen en la creació de les 

catifes de les Escoles
 •  Concert petit format a càrrec dels alumnes de l’EMM amb 

la presència dels personatges d’animació d’en Clavellot, la 
Ginesta i el Pellofa 

 Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa 
A les 20:30h 34è Concurs professional d’Aparadors de l’ASIC de Corpus 
 Aparadors guarnits fins el 16 de juny.

DISSABTE DIA 8 DE JUNY 
A les 10h Centre de Visitants. Itinerari Guiat 
 El Modernisme de la Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins
 Sortida de Can Raspall Banys, 38-40
 Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat Tel. 610477823
 Preu 3€ 
A les 12h Centre de Visitants. Visita Guiada Refugi Antiaeri de l’estació
 Nova museografia
 Sortida davant del refugi Estació de Renfe
 Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat Tel. 610477823
 Preu 3€
A les 13:00h Piscines la Garriga Zumba + Body Attack
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A les 14:15h Arrossada Popular Piscines la Garriga “oberta a tothom”
 Preus abonat Adult 12€ Nens de 6 a 9 anys 9€ (fills abonats)
 Preus no abonats Adult 14€ Nens de 6 a 9 anys 10€
 El preu inclou: Amanida, Arròs, Postre, Pa, vi,aigua i cafè
  *L’acte es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de partici-

pants marcat per“paelladetot”.

DIUMENGE DIA 9 DE JUNY 
A partir de 
les 10h Trobada de Gegants
 Celebració del 30è aniversari de la Colla dels Gegants i
 60è aniversari dels Gegants
  
DIMARTS DIA 11 DE JUNY
A les 18:30h CP La Garriga 
 Exhibició de patinatge 
 Lloc: Pista núm. 1

DIMECRES DIA 12 DE JUNY
A partir de
les 17h CorpusArt EMAD taller d’infants
 Taller de flors per posar-les al carrer el dia de les enramades
 Lloc: taller d’infants de l’EMAD - Carrer de Can Xic Corder, 3
A les 19h Repicada general de campanes 
  
DIJOUS DIA 13 DE JUNY
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

DIVENDRES DIA 14 DE JUNY
A les 11h  ACTIVITAT PISCINES LA GARRIGA: Concurs de pastissos 

temàtica floral
 Lloc: Piscines la Garriga
A les 18:30h ACTIVITAT PISCINES LA GARRIGA: Body Combat
 Lloc: Exterior Piscines la Garriga
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A les 19h Taller de primavera “Cuina amb flor”
 A càrrec de Digna Baldich i Sílvia Garcia
 Lloc: Can Raspall
De 20 a 24h La Nit dels Aparadors
A partir de
Les 21h Festa Country al Barri de Dalt
 Lloc: Carrer del Negociant
 
DISSABTE DIA 15 DE JUNY 
De 10 a 14h Centre de Visitants Punt d’Informació 
i de 16 a 19h 
A les 12h Centre de Visitants. Visita Teatralitzada a la Doma
 L’Arxiu de pedra amb Vermut
 Sortida del pàrquing de la Doma
 Cal inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat Tel. 610477823
 Preu 3€

TARDA DE MÚSICA A LA PLAÇA
Decora l’enramada, toca percussió i berena amb nosaltres i segueix la tarda 
escoltant música i acabar amb el piromusical.
A les 16h Comença l’Enramada a càrrec de la Brigada Municipal
A les 17h  CorpusArt EMAD acabarem de decorar l’enramada amb les 

flors que vàrem fer al taller del dia 13 de juny. No t’ho perdis.
A les 17:30h Berenar popular
 Lloc: Pl. de l’Església 
A les 18h  Centre de Visitants. Visita Guiada Camp d’aprenentage de Can 

Terrers
 Obert per obres
 Sortida des del jaciment romà de Can Terrers
 Preu 3€
A les 18:30h Cercle de Percussió amb l’Escola de Música Municipal
 Vine i participa 
 Lloc: Pl. de l’Església   
A les 19h Veredicte del 34è Concurs de Cartells de Corpus 
 Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa
A partir de
les 20:00h Vine a sopar a la Plaça 
 Feu l’entrepà de Corpus als Bars de la Plaça de l’Església
A les 20:30h Concert de la Societat Coral l’Aliança 
A les 21:30h  Concert el Cor Jove de l’Escola de Música Municipal
 Saligarda jazz-vent de l’Escola de Música Municipal
A les 22:30h PiroCorpus 2019. Aquest any dedicat a Queen
 Lloc: Pl. de l’Església
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DIUMENGE DIA 16 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 confec-
cionen les 30 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 cinc 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 LA ONCE oferint-nos la seva 
catifa.

 Animació amb els personatges de la Ginesta i en Pellofa 
De 10 a 14h  Centre de Visitants Punt d’Informació 
i de 16 a 19h 
De 10 a 13h 1ª Trobada de Puntaires Digna Marata 
 Lloc: Carrer Negociant
A partir de
les 10:30 Visites portes obertes al Patrimoni de la Garriga
 De 11 a 14 i de 17 a 19h.
  Casetes pairals en miniatura Olivé-Bulbena Pati de l’Asil Hos-

pital (LaDoma,18)
 Refugi Antiaeri de l’estació (Ronda del Carril costat Renfe) 
  Can Raspall (c/Banys, 38) Escenes treatralitzades 3 representa-

cions a les 11 , 13 i 17h 
 Fundació Maurí (c/Cardedeu,17)
 Jardí Casa Barbey (c/Figueral, 48) 
 De 10 a 12:30 i de 16:30 a 20h,
 Torre Edelweiss (c/Rosselló d’Amunt, 9)
 D’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)
d’11 a 19h Balneari Blancafort
  Edició del I Summer Market; activitats, demostracions i músi-

ca (Carrer Mina, 7)
d’11 a 13h Cercavila i animació
  Amb la Companyia d’Arrel i els personatges de la Ginesta i el 

Pallofa amb el capgròs del Clavellot
A les11h Actuació castellera 
  Xics de Granollers i els Margeners de Guissona
 Lloc: Plaça de Can Dachs
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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 34è Concurs de Cartells de Corpus 
 Lloc: Sala Municipal Exposicions Andreu Dameson i Aspa
A les 18h Audició i ballada de Sardanes
 Amb la Cobla de Sabadell
 Lloc: Plaça de Can Dachs
A les 19h Balls del Corpus Imaginari
  Amb la companyia Imaginària d’Arrel, la Garriga 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

DIJOUS, DIA 20 DE JUNY 
A les 20h Missa de Corpus. Església Parroquial

Qualsevol modificació del programa consultar a la pàg. web www.corpuslagarriga.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, ASIC, Asil Hospital 
de la Garriga, Balneari Blancafort, Balneari Termes la Garriga, 
Can Barbey, Castellers Xics de Granollers, Centre de Visitants, 
Cia Imaginària d’Arrel, Club Patinatge la Garriga, Coral Aliança, 
Els Geganters de la Garriga, Grup Tort, Escola Municipal D’Art 
i Disseny, Escola Municipal de Música, Ermita de Santa Maria del Camí, , Fundació Maurí, 
Isidro Galbany, La Garriga Balla, Piscines de la Garriga, Protecció Civil, Ràdio Silenci, Reciclat-
ges Tamayo, Restauració la Garriga, Societat Coral l’Aliança, The Impresentables Hoppers de 
la Garriga, Transports Mesa, Torre Edelweiss, VOTV i totes les persones voluntàries que fan 
possible la festa.

   www.corpuslagarriga.org
   www.lagarriga.cat

Producció editorial:
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CATIFA CONVIDADA

Aquest any ens visiten com a convidats, l’Organització de 
l’ONCE, que faran el seu disseny al carrer del centre, ens 
honora, i els estem molt agraïts per la seva col·laboració 
en el Corpus de la Garriga i ens plau recordar la seva visita 
de l’any 1996 en què també ens van confeccionar la seva 
catifa, aleshores a la plaça de les Oliveres.

Moltes gràcies
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