PROGRAMA FESTA MAJOR 2021
Reserva d’entrades a www.participa.lagarriga.cat, i pels espectacles que es realitzen al
Teatre de la Garriga, El Patronat a www.teatrelagarriga.cat, a partir del dia 26 de juliol.

DIVENDRES 30 DE JULIOL
A les 20 h, al Teatre de la Garriga, El Patronat

PREGÓ
DE FESTA MAJOR a càrrec d’Anna Ballbona
www.teatrelagarriga.cat
Entrades gratuïtes
Retransmissió en directe per Ràdio Silenci

Seguidament, a les 21 h

www.teatrelagarriga.cat
VERSOTS

Lectura tradicional de versos satírics que parlen de la vila i els entorns i
en fan una crítica social.
Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga
Entrades gratuïtes
Retransmissió en directe per Ràdio Silenci

A les 21 h, a la Terrassa de Can Luna

www.participa.lagarriga.cat
DesafiaLaFM!

Comença a estudiar! Arriba una de les activitats de cada estiu! Recuperem
la versió de Festa Major. Organitza’t amb les teves amistats, amb la família,
amb persones de la teva feina..., entreneu els vostres sentits i el vostre
cervell i prepareu-vos per tornar a desafiar a altres grups de la Garriga!
Una activitat per a totes les edats. L’única cosa que et demanem és que
vinguis amb ganes de passar-ho bé!
Col·labora: Projecte Mexcla’t
Inscripcions: projectemexclat@gmail.com
Equips de 4/5 persones. Premis per a tothom!

A les 22 h, al Teatre de la Garriga, El Patronat

RICKY
GIL & BISCUIT
www.teatrelagarriga.cat

El garriguenc Ricky Gil, acompanyat de la banda Biscuit, presenta Infinites
Rutes Invisibles, el seu primer disc en solitari. L’estranya situació que
hem viscut tothom durant els darrers mesos li ha donat el temps i l’ocasió
de reflexionar, escriure lletres, compondre cançons i pensar en la manera
més bona de convertir aquestes idees en una gravació de la qual se’n
pogués sentir plenament satisfet.
Preu: 1 €.
Col·labora: Radio Silenci
Retransmissió en directe per Radio Silenci

A les 22 h, a la Plaça Santa Isabel

www.participa.lagarriga.cat
CINEMA
A LA FRESCA: PRIDE

Durant l’estiu de 1984, essent la Margaret Thatcher la primera ministra, el Sindicat Nacional
de Miners (NUM) convoca una vaga. Durant la manifestació de l’Orgull Gai a Londres, un
grup de lesbianes i gais es dedica a recaptar fons per ajudar les famílies del personal que
treballa al sector miner, però el sindicat no accepta els diners. El grup decideix llavors
posar-se en contacte directament amb les persones que treballen a la mineria i van a un
poblet de Gal·les. Així comença aquesta curiosa història de dues comunitats totalment
diferents que s’uneixen per una causa comuna.
Comèdia dramàtica basada en fets reals. Regne Unit 2014.
Edat recomanada +7. Durada: 120 min.
Col·labora: Cineclub la Garriga

DISSABTE 31 DE JULIOL
ENVELAT DE CAN NOGUERA
De 10 h a 13 h

www.participa.lagarriga.cat
Activitat
familiar: PEIXOS. Enrola’t amb nosaltres!

Espai d’activitats interactives on, participants de totes les edats, coneixeran el nostre
mar i tot allò que podem fer per mantenir-lo sa i net.
Activitat familiar per a infants a partir de 2 anys.

www.participa.lagarriga.cat
A partir de les 20 h, NIT
DE MONÒLEGS
A les 20 h, www.participa.lagarriga.cat
INGRAVITTO
Guanyadores del Talent Show

A les 20.15 h, www.participa.lagarriga.cat
TREMENDAS COMEDY

El seu nom ho diu tot: aquest trio de dones són tremendes. Micro a la mà de
Romina Cocca, Pepi Labrador i Fred Ricamas, el còctel perfecte per no parar de
riure. Un espectacle de comèdia femenina produït per Riot Comedy.

A les 22.30 h

www.participa.lagarriga.cat
#LoDeLaRisa amb JAVI SANCHO

El showman Javi Sancho en el seu espectacle #LoDeLaRisa ens parlarà de la seva relació
amor/odi amb l’esport i «de la febre esportiva que ens envolta traient suc a tot el seguit
d’hàbits que hem adquirit en els últims anys respecte a l’esport».
A més de parlar d’esports, «t’explicaré moltes més coses: traumes provocats per les meves
relacions sentimentals al llarg dels anys, embolics de família, programes de televisió», diu
ell mateix.

ENVELAT GIROI
A les 10.30 h

www.participa.lagarriga.cat
Activitat familiar: RITME DE CARRER amb
www.participa.lagarriga.cat
LA BANDA STREET GROOVE

La Banda es passa els dies buscant noves maneres de fer ritme per la ciutat, el seu
hàbitat natural. Un pot de grafit, una vella ràdio o una acció tan quotidiana com esperar
l’autobús, poden convertir-se, amb una mica d’imaginació, en el motor perquè La Banda oblidi l’avorriment i comenci a
crear ritme. A través de la percussió corporal, el claqué i la dansa aquests personatges conviden al públic a ser part de la
seva aventura. T’hi apuntes? No et perdis la master class que es farà abans de l’espectacle.

A les 17 h

www.participa.lagarriga.cat
ESCALABIRRES

La gent del Brou del Mestre i la del Centre Excursionista tornen a aprofitar
aquesta Festa Major per ajuntar el millor dels dos mons. La cervesa i l’escalada
es donen la mà en aquesta activitat en què guanya qui és capaç d’enfilar-se a més
caixes de cervesa sense caure. Fins on creus que pots arribar?
Col·labora: Brou del Mestre i el Centre Excursionista Garriguenc
Més informació: elbroudelmestre@gmail.com

De 20.30 h a 22 h

www.participa.lagarriga.cat
MOSTRA
DE BALLS DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Ordre d’exhibició: Ball de Gitanes, Ball de cintes (nans), Gegants, Versots i Diables
Col·labora: Geganters de la Garriga, Grallarriga, Ball de Gitanes, la Garriga Balla, ACR Front Diabòlic de la Garriga

A les 22.30 h
www.participa.lagarriga.cat
PRESUMIT TOUR amb SUBLIMINAL i FLAVO
Flavo, dos Dj’s de música de tendència i electrònica s’uneixen
a Subliminal, el nou referent de la música urbana en català per
fer sonar els 40 i fer ballar a tothom. Arribem a la festa major
amb ganes de fer ballar, cantar i gaudir! Esteu a punt?! Toca
PRESUMIR a la Garriga!
Preu: 1 €.
Col·labora: Flavo

TERRASSA DE CAN LUNA
A les 12 h, sala polivalent

www.participa.lagarriga.cat
SING SAAM! DE L’ÀFRICA AL CARIB amb Kantikune i el Trio Barril

Vine a gaudir d’una estona plena de sons caribenys i africans de la mà de Kantikune. Deixa’t emportar per ritmes suggeridors
com la bossa nova, el tango o el bolero i d’altres més animats com la samba o cançons tradicionals africanes. Un concert
fresc, ple de ritme i color que comptarà amb la participació del Trio Barril (Tito Busquets, steel drum; Joan Aymerich, piano i
Ernest Martínez, percussió). No voldràs que s’acabi! T’hi esperem!
Col·labora: Kantikune

De 18 h a 20 h

www.participa.lagarriga.cat
JAM CLÀSSICA

La Jam Session de sempre. Les persones que saben tocar un instrument estan convidades
a pujar a improvisar o tocar els seus propis temes o versions!
Col·labora: La Garriga Jam
De 18 h a 20 h

www.participa.lagarriga.cat
EL
CIRC XIC, de la mà del Taller de Can Xic

El Circ Xic és un circ de puces en què hi falten els protagonistes. Vine a construir els personatges per omplir la pista del circ:
equilibrista, trapezista o els animals més espectaculars. El taller consisteix a crear algun d’aquests personatges amb materials
com suro, cordill, plastilina i cartolines. Després podràs provar-los a la petita pista del Circ Xic.

A les 21 h

www.participa.lagarriga.cat
JAM
ELECTRÒNICA

Continuem la nit amb més Jam però amb un fort component d’electrònica. Improvisarem
amb els gèneres més moderns i experimentals i acabarem amb una sessió de DJ. Farem
dues jornades prèvies a aquesta perquè pugueu preparar-vos.
Col·labora: La Garriga Jam

TEATRE DE LA GARRIGA, EL PATRONAT
A les 18 h, al Passeig, davant el Teatre de la Garriga
SARDANES a càrrec de LA

PRINCIPAL DE LA BISBAL

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga
Degut a la normativa Covid-19 les rotllanes seran de bombolles de 10 persones.

A les 20.15 h

www.teatrelagarriga.cat
Concert de Festa Major SERENATA.CAT
amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Un concert on trobarem diferents estils que formen part de la història de la música. Un repertori variat que sens dubte
reflecteix l’esperit del nostre país, així com la diversitat d’estètiques de la seva música.
Per aquest concert, La Principal de la Bisbal presenta les peces musicals més belles escrites per a orquestra de vent i les obres
líriques de gran dificultat per a les veus solistes, com ara: temes estàndard, obres líriques, cançons populars i la nova cançó.
Tot sota la direcció de Francesc Cassú i Jordi.
Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga
Preu: 1 €.

ALTRES ESPAIS

www.lagarriga.org
De 19 a 21 h, des del Casal de Rosanes
www.participa.lagarriga.cat
VISITA
AL CAMP D’AVIACIÓ DE ROSANES

Itinerari que recorre els més de 2 km de distància que ocupaven les instal·lacions de l’aeròdrom militar de Rosanes, construït
durant l’any 1937, en el marc de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Es visiten algunes de les instal·lacions que encara
resten dempeus.
Col·labora: Centre de Visitants de la Garriga
Cal reservar cita prèvia a: info@visitalagarriga.cat
Cost de l’activitat: 3 € per persona.

info@visitalagarriga.cat
A les 20.30 h, a l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya

www.participa.lagarriga.cat
XL CURSA POPULAR DE LA GARRIGA

Sortida des de l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya. Distància: 4 km aprox.
Inscripcions en línia: https://xipgroc.cat/ca/curses/GarrigaFM2021/4k/inscripcio/20-30 fins el 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 classificació).
La tradicional Cursa Popular de la Garriga es torna celebrar amb el tradicional recorregut de 4 km apte per a tothom.
Amb motiu del COVID no es podran utilitzar vestidors.
Col·labora: Club d’Atletisme les Tortugues

https://xipgroc.cat/ca/curses/GarrigaFM2021/4k/inscripcio/20-30

DIUMENGE 1 D’AGOST
ENVELAT DE CAN NOGUERA
De 10 h a 13 h

www.participa.lagarriga.cat
LA CURSA DE CAVALLS

Donem aigua al cavall?
Una cursa de cavalls ben insòlita. Feu equip i penseu una bona estratègia
perquè el vostre cavall sigui el primer a travessar la línia d’arribada.
Activitat familiar per a infants a partir de 3 anys.

De les 20.30 h a 22 h

www.participa.lagarriga.cat
MOSTRA
DE BALLS DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Ordre d’exhibició: Ball de Gitanes, Ball de cintes (nans), Gegants, Versots i Diables
Col·labora: Geganters de la Garriga, Grallarriga, Ball de Gitanes, la Garriga Balla, ACR Front Diabòlic de la Garriga

A les 22.30 h

www.participa.lagarriga.cat

DIUMENGE ELECTRÒNIC amb
DJ LEFERT i DJ EDU ELIZONDO

Edu Elizondo i Lefert tancaran la nit de diumenge fent-vos
gaudir de la música. Al ritme de house, tech house i techno.
Una sessió de dues hores que no podreu oblidar.
Els dos dj’s referents de la Garriga faran que la nit
sigui inoblidable.

ENVELAT GIROI
De les 10 h a les 13 h

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE amb
www.participa.lagarriga.cat
EL PÁJARO JOCS

S’ofereix als infants la possibilitat d’experimentar sobretot amb la fusta i amb
altres materials per fer volar la imaginació en el joc simbòlic i sensorial, amb
l’objectiu de fomentar la curiositat i les ganes d’experimentar… i moltes altres
coses que se’ns escapen!
Activitat per a infants de 0 a 6 anys.

A les 18.30 h

www.participa.lagarriga.cat
Activitat familiar: LA BELLA TOUR

La Bella Tour és una paròdia de com dos pallassos de la vella
escola intenten sobreviure al món modern fent l’únic que
saben fer, encara que no ho facin de la manera més ortodoxa.
Dos personatges sense sentit del ridícul que intenten seguir
amb el seu propòsit passi el que passi!

A les 21 h

www.participa.lagarriga.cat

LOLA AND THE RHINOS

Festa, bon rollto i groove! Grup mogut per les ganes de fer ballar i gaudir entre funky, soul i
latin. Concert rere concert procurem que oblideu les merdes i us deixeu posseir per la nostra
energia. A fer el préssec!

A les 22.45 h

www.participa.lagarriga.cat
MEDITERRÀNIA BAND

El grup garriguenc Mediterrània Band presenta el seu primer disc
d’estudi: Tambala! Amb un directe festiu per tornar a viure les grans nits
de Festa Major.

TERRASSA DE CAN LUNA
A les 12 h, sala polivalent

www.participa.lagarriga.cat
ÒPERA! Un tastet de cors i àries d’òpera amb la CORAL ARIADNA

Fa poc més de 400 anys va néixer el que és considerat el gran gènere de la música. Des dels temps en què un grup
d’humanistes, persones intel·lectuals i del món de la música es van unir a la Camerata fiorentina per trobar noves formes de
dignificar la música, l’evolució de l’òpera ha estat constant, però sempre mantenint l’essència del primer dia.
La Coral Ariadna ens proposa, a través d’alguns cors d’òpera i àries, una mostra de situacions i personatges que han anat
configurant aquest univers. Una aproximació al món de l’òpera per conèixer-la millor, amb la participació de la soprano Anna
Aparicio i la pianista Anna Teixidó.
Col·labora: Coral Ariadna

De 18 h a 20 h

a.lagarriga.cat
articip
www.p
EL
CIRC XIC,
de la mà del Taller de Can Xic

El Circ Xic és un circ de puces en el que hi falten els protagonistes. Vine a construir
els personatges per omplir la pista del circ: equilibrista, trapezista o els animals més
espectaculars.
El taller consisteix a crear algun d’aquests personatges amb materials com suro,
cordill, plastilina i cartolines. Després podràs provar-los a la petita pista del Circ Xic.

A les 21 h

www.participa.lagarriga.cat
SCHMOOZIN

Guanyadores del Talent Show

A les 21.15 h

www.parti
cipa.lagarriga.cat
DEWINTER

Dewinter som una banda barcelonina de dreamwave electrònic
amb sonoritat influenciada per la música synth-pop, post-punk i
trance dels anys 80 i 90, que és la que més ens agrada. Gaudireu
d’un concert vibrant de cançons dels nostres 2 EPs que van de les
melodies més etèries i evocadores a temes més viscerals de ritmes
enganxosos. Ideal per a una nit d’estiu!

A les 23 h

www.participa.lagarriga.cat
DJ TXAFF is BACK
Everybody Dance!

Autoria de la imatge: @Localpres

TEATRE DE LA GARRIGA, EL PATRONAT
A les 12 h

Cobla
Imaginària d’Arrel presenta, MALHIVERN
www.teatrelagarriga.cat

La Cobla Imaginària no existeix. És un miratge. Un incendi musical provocat intencionadament per militants convençuts de la
cultura popular, la seva música i els seus instruments. Aquesta vegada, la Cobla Imaginària i els seus militants són convocats
per presentar un concert que gira al voltant de l’obra per a cobla i percussió tradicional: Malhivern, composta el 2019 pel
músic garriguenc Marçal Ramon, i que té com a font d’inspiració el bosc del Malhivern de la Garriga que i juga amb diferents
elements de la música tradicional catalana.
Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga
Preu: 1 €

A les 18.30 h

www.teatrelagarriga.cat

L’ANY RIMAT

amb el Grup de Teatre ELS

DOFINS

El grup de Teatre “Els Dofins” (amb persones de diversitat funcional)
us explicarem com funciona el procés creatiu d’un espectacle i per això
experimentarem en directe i davant del públic amb jocs i improvisacions dels
actors i actrius. Un bon exercici per divertir-nos tots plegats.
Amb Núria Ballús, Dani Funes, Sandra Casas, Marta Ciurans, Agnes Dameson i Alícia Llull.
Direcció: Beti Español, Joan Monells.
Col·labora: Dofins la Garriga
Entrada gratuïta

ALTRES ESPAIS

D’11 h a 13.35 h, a la Doma

www.participa.lagarriga.cat
DESPERTA
HOLMES!!! EL CAS DE LA DOMA...

Un dels casos més sonats, divertits i misteriosos d’en Sherlock Holmes! El cas de la Doma és un joc d’equips, de gent
intrèpida que gaudeix esbrinant coses amagades. Si us agrada la intriga i sou gent tafanera us proposem un joc ben divertit
per conèixer la Doma d’una manera diferent. Una activitat que no us deixarà de pedra!
Col·labora: Centre de Visitants de la Garriga. Cal reservar cita prèvia a: info@visitalagarriga.cat
Cost de l’activitat: 3 € per persona.

DILLUNS 2 D’AGOST
ENVELAT DE CAN NOGUERA
D’11 a 13 h

www.participa.lagarriga.cat
MATÍ
DE VERMUTS
A les 11 h

www.participa.lagarriga.cat
CANÇONS D’AMOR amb JOANA VOISIN

Presentació del disc Cançons d’amor, de la música garriguenca, conformat per
un seguit de versions de cançons que oscil·len entre el jazz, la cançó d’autor i la
música tradicional i folklòrica al voltant de la temàtica de l’amor en el sentit ampli
de la paraula: romàntic, però també amistats, família, vida... Amb tot plegat es
busca reivindicar la importància del món emocional de les persones i de saber
estimar.

A les 12 h

www.participa.lagarriga.cat
FRESC
QUINTET

Influenciat pel jazz, el folk, la música electrònica o la música concreta, Fresc
Quintet busca a través de composicions pròpies despertar l’emotivitat en l’oient
emprant recursos com la repetició o les improvisacions col·lectives.
Pere Solé a la guitarra i composició; Kike Pérez a la bateria; Hèctor Tejedo al
contrabaix i Pablo Martín al saxo tenor.

A les 18 h

www.participa.lagarriga.cat

Tarda de DJ amb BEATDOWNS + JUMPING JACK (Guanyadores del Talent Show)

Els Beatdowns tornen a sonar a la Garriga! Dj’s 100 % de km 0: animació, concursos i sobretot bona música! Amb dj_angelous
i dj_Pol!

A les 20 h

www.participa.lagarriga.cat
DE LIRIOS

Somni, realitat i metamorfosi. Són un grup de dones que té i pot. Utilitzen la música com a
teràpia. Es presenten volent donar veu a les dones del món amb un repertori principalment
de temes propis i algun homenatge a les dones que han cridat.

A les 21.30 h

www.participa.lagarriga.cat
MR. BLACKDROP

Final de festa Electrònica amb Adrià Gotanegra. Del poble de tota la vida, ha procurat
en els darrers anys que no faltés festa a la Garriga. Confinat o no, la música l’ha
acompanyat sempre, passant per diferents estils, però on es troba més còmode és
amb el Techno. Qui el coneix ja es pot esperar el bon rotllo de la festa, i a la resta
us animem a rebentar-ho tot ballant en aquesta última nit de FM, a ritme de greus i
melodies hipnòtiques. “La gota que farà vessar el got”.

ENVELAT GIROI
De 10 h a 13 h

www.participa.lagarriga.cat
Activitat familiar: ECOXOC

Que soni la música i a xocar! Els autos de xoc sostenibles. Una proposta
innovadora i original per gaudir-la en família.
Activitat familiar per a infants a partir de 2 anys acompanyats d’un adult.

A les 18 h

Xiula

BIG CHICKEN

www.participa.lagarriga.cat
Activitat familiar:
presenta:

Quan arriba el BIG CHICKEN, o surts definitivament de l’ou o et quedaràs més desplomat
que les butxaques de l’avi Antoniu. Un batibull sorprenent de valors educatius, interacció
constant i molt d’humor que t’alegra el dia i potser no et deixa dormir fins a ja passades
les dotze.
Gaudireu de la música familiar més top del moment, amanida amb jocs, balls i un
acompanyament terapèutic dels que no s’obliden; i tot amb el seu toc de confeti i una
mica de punkisme.
Preu: 1 €

A les 21 h

www.participa.lagarriga.cat
ELS IMBÈCILS

Grup musical privat de la Garriga no apte per a persones avorrides, amics de Can
Calces i Bourbon Street, que fan versions i recuperen temes dels anys 70, 80 i
90 amb un toc personal i festiu, fent que cada actuació tingui com a resultat una
festa col·lectiva on tothom participa i torna a gaudir de vells èxits. Amb un ampli
repertori de cançons amb diferents estils com el pop, rock, funky, blues, swing
i reggae.

TERRASSA DE CAN LUNA
A les 12 h, sala polivalent

www.participa.lagarriga.cat

HAVANERES amb
Els Bernats Pescaires del Congost

Estiu i havaneres. Havaneres i estiu. I tot relligat per la Festa Major. No
tindrem brisa de mar, però ran del riu Congost també hi passa l’aire. I els
Bernats Pescaires ho arrodoniran amb les cançons i històries de mar i
d’amor pròpies d’una bona cantada d’havaneres.

A les 18 h

www.participa.lagarriga.cat

YOLANDA SIKARA QUINTET

Yolanda Sikara ret homenatge a grans intèrprets com Ella
Fitzerald, Natalie Cole o Liza Minelli, i més actuals com
Stacey Kent, Renee Olstead, Jane Monheit.
El repertori és una selecció acurada i suggeridora que va
des d’estàndards de jazz, molts d’ells amb tocs llatins, fins
a temes dels musicals més emblemàtics de Broadway.

A les 21 h

www.participa.lagarriga.cat
SEYKA

Seyka neix ara fa un any a la Vall del Tenes, fruit de la unió d’un grup
d’amics amb inquietud per la música i amb la necessitat d’expressar
els seus sentiments a través d’aquesta, caracteritzada per un reggae
festiu. Dos mesos després de començar, el grup llença el seu primer
senzill ‘’Ven’’, gravat de manera casolana, i que els obre les portes per
començar a fer concerts a la seva localitat d’origen. Durant l’estiu del
2020 publiquen els temes “Como un Terremoto” i “AIVLIS”, disponibles
a totes les plataformes.

TEATRE DE LA GARRIGA, EL PATRONAT
A les 12 h

El
Cau de l’Unicorn presenta: EURÈKA!!!
www.teatrelagarriga.cat

Musical de titelles gegants i actors amb llum negre que, amb clau d’humor
tendre, ens convida a seguir les peripècies de la Tina i el seu avi, un científic
amb vocació de mag.
Holografia, viatge al futur, reflexió, música i olors ambientals en un espectacle
que ens mostra com ens podem relacionar amb el nostre entorn de manera
ecològica.
Preu: 1 €

A les 19.30 h, al darrere del Teatre de la Garriga, El Patronat

www.teatrelagarriga.cat
Circ gestual FRUIT ESTRANY
amb la COMPANYIA ESTAMPADES

Una història de supervivència. Ànimes que es volen sorprendre i superar. Trencar límits,
habitar l’estranyesa i entomar els accidents vitals. Ensenyar-los, abraçar-los, bategar-los i
seguir. Seguir iniciant nous cicles, buscant nous llenguatges, adoptant noves formes per
tornar a començar.
Entrada gratuïta

ALTRES ESPAIS

A les 18 h i a les 20.30 h, a la Casa de les Òlibes (c/ Ametlla, 20)

www.participa.lagarriga.cat
Obra de teatre: SALVADA! A càrrec de Frec a Frec
Una comèdia que pretén emular el teatre que es feia a inicis del segle XX però
pensat per a un públic actual.
Gabriele, una senyora farta de la monotonia del matrimoni ha decidit posarhi fi per poder ser una dona “lliure”. Per això es troba immersa en una
espiral d’embolics on se li creuaran uns personatges que l’ajudaran en el seu
propòsit; provocar intencionadament que el seu marit li sigui infidel.
Preu: 1 €

A les 23 h, a diversos punts de la Garriga

www.participa.lagarriga.cat
CLOENDA DE FESTA MAJOR

Espectacle de foc aeri per acabar la Festa Major 2021, que es podrà veure des
de totes les terrasses, balcons i finestres de la Garriga.

Surt a la finestra i mira el cel

Col·labora: ACR Front Diabòlic de la Garriga.

DIMARTS 3 D’AGOST
A les 11.30 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de la Garriga

www.participa.lagarriga.cat
OFICI DE FESTA MAJOR
De 18 h a 21 h, a la Doma

www.participa.lagarriga.cat
LA DOMA. L’ARXIU DE PEDRA

Divertida i dinàmica visita teatralitzada a l’església de la Doma a través d’un viatge en el temps de la mà d’uns personatges
molt especials! Una manera diferent i amena d’interpretar un edifici històric únic a la Garriga.
S’inclourà un refrigeri al final de l’activitat.
Col·labora: Centre de Visitants de la Garriga
Cal reservar cita prèvia a: info@visitalagarriga.cat
Cost de l’activitat: 8 € tarifa normal i 3 € tarifa reduïda

A les 20 h, a la Terrassa de Can Luna

Ballada de sardanes
www.participa.lagarriga.cat
amb LA COBLA SABADELL

Col·labora: Agrupació Sardanista de la Garriga
Degut a la normativa Covid-19 les rotllanes seran de bombolles de 10 persones.

Punt Lila i Carpa C17 itinerants
Reserva d’entrades a www.participa.lagarriga.cat, i els espectacles que es realitzen al Teatre
de la Garriga, El Patronat a www.teatrelagarriga.cat, a partir del dia 26 de juliol.
La programació està adaptada a la normativa COVID vigent.

SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ATENCIÓ
31 DE JULIOL, 20:00 A 1:00 H, TERRASSA DE CAN LUNA
1 D’AGOST, 20:00 A 1:00 H, ENVELAT GIROI
2 D’AGOST, 18:00 A 23:00 H, ENVELAT CAN NOGUERA

