HORARIS I ACTIVITATS
PLAÇA CAN DACHS

ARTS MUSICALS

12:00h

Dble Electrohouse Minimal

13:00h

Jim DJ i Edu Elizondo Club Music

17:00h

Manu Flamenc

18:00h

Aires del Montseny Orquestra de Ball

19:00h

Zzilo Jazz

20:00h

Ukulele Reggae

21:00h

Frank Soul Jazz i R&B

22:00h

Manuela Kant Pop

23:00h

Slap! Rock

00:00h

Mobscure Metal / Core

01:00h

Kick Off Your Shoes Versions d’Offspring

PLAÇA DE L’ESGLÈSIA

EXPOSICIÓ D’ARTISTES PLÀSTICS I LITERARIS

10:30h-20:30h

Expositors d’artistes plàstics i literaris

10:30h-14:00h

Passejada amb carro. Associació Tres Tombs de La Garriga

11:00h-14:00h

Taller per nens i nenes

12:00h

Societat Coral l’Aliança

17:30h

Berenar: Coca amb xocolata

18:00h

Contacontes al carrer, adreçat a nens i nenes

19:30h

Entrega premis del concurs de microrelats

20:00h

Lectura del microrelat guanyador

PISTA POLIESPORTIVA Nº2 DE CA N’ILLA
10:30h-14:00h

Pintada col·lectiva matinal

16:00h-21:00h

Pintada col·lectiva al vespre

AUDITORI
20:30h

Marta Arnaus i Jordi Bardella: Celistia Cançons d’autor

Per a més informació: mercatdelacultura@ajlagarriga.cat

HORARIS I ACTIVITATS
ARTS MUSICALS
MANUELA KANT. Barreja el pop amb les arrels tradicionals, el català
amb el gallec, Alemanya amb Barcelona, la II Guerra Mundial amb
l'actualitat. Manuela Kant és el projecte musical d'un grup de músics i
amics que han decidit unir les seves experiències i inﬂuències.
Contacte: Aina Godoy – 625730706 - manuelakantbcn@gmail.com
https://www.facebook.com/manuelakantbcn@manuelakant
MOBSCURE: Grup de metall amb inﬂuències del metalcore més actual
a les seves cançons, combinant un potent directe amb composicions
agressives i melòdiques. Guanyadors de l'última edició del Farmer
Battle i haver compartit escenari amb Ics Vortex, Dagoba, Sepultura i
Berri Txarrak a més,estan preparant la gravació del seu primer LP.
Contacte: Moisés Mavi - moibataka@hotmail.com - 669112741
SOCIETAT CORAL L'ALIANÇA 'EL CORO': “Fundat l'any 1.911.
Seguint l'obra del Mestre Josep Anselm Clavé i dirigida pel Mestre
Enric Roca i Torndelacreu compte amb un extens repertori amb les
més conegudes obres claverianes: Les Flors de Maig, La Maquinista, A
Montserrat, Lo Pom de Flors, etc, així com diverses sardanes i altres
obres de caràcter popular català”.
Contacte: Eduard Pubill i Contreras - epubill@telefonica.net 664577942 / 938 715 051
FRANK: La band "Frank" presenta una proposta musical actual,
prenent com a referents bandes amb sonoritat anglo-americana, com
la de Amy Winhouse, Erykah Badu i Lauryn Hill, entre altres. Va
reinterpretar i crear nou repertori dels estils que van del soul-jazz al
R&B. "Frank" posa en escena un reportori elegant, jove i provocatiu.
Contacte: 606064716 / 677185905 Facebook: frankmusicband - frank.mband@gmail.com
MARTA ARNAUS I JORDI BARDELLA: Els intèrprets són Marta
Arnaus (veu) i Jordi Bardella (guitarra, veu, harmònica. Arranjaments
musicals).Cançó tradicional, d' autor i temes propis. En aquesta ocasió
presenten CELÍSTIA - cançons sota la llum de les estrelles - Un treball
que ens convida a aturar-nos i deixar-nos endur per la calidesa de
dues veus i una guitarra, amb cançons tradicionals, d' autor i pròpies.
Una proposta intimista per gaudir de la bellesa de les paraules i
melodies, inspirades per una única llum; la de la lluna i les estrelles.
Contacte: Marta - 659614071
DBLE: DBLE és un duo de Djs format per dos joves talents de 18 anys.
El seu estil engloba l'electro-house ﬁns el techno més underground.
Contacte: DbleMusic@hotmail.com - facebook.com/DBLEofﬁcial www.Twitter.com/DBLEofﬁcial -www.soundcloud.com/DBLE - Jorge:
663323752 - Kevin: 628763997
AIRES DEL MONTSENY: Orquestra de ball Aires del Montseny, un
grup de tretze joves músics d'entre 17 i 24 anys del Vallès Oriental i
d'altres punts del Principat. Els seus espectacles fan recordar a
l'ambient dels envelats de festa major de fa unes dècades.
Contacte: airesmontseny@gmail.com – Clara: 686319746
KICK OFF YOUR SHOES: Grup de covers de The Offspring, amb la
intenció de fer reviure bons records als amants del punk-rock dels 90.
Contacte: Manu: 607 95 61 86 - elbigotedemarsalis@hotmail.com

ZZILO: ZZilo és un quartet presentat per joves estudiants de jazz i
música moderna, a través del qual expressen la seva curiositat i
inquietud musical reinterpretant Standards i buscant-hi una nova
complexitat.Passant per una ampla gamma de ritmes, ZZilo són una
proposta de jazz original, divertida i honesta.
Contacte: Charlie Leus - charlesleus@gmail.com - 677185905
MANU: Peces i obres d'estil musical ﬂamenc; diferents Pals, “alegrias” i
“tarantos” tocades per ell sol i acompanyat per “zapateado” i amb
acompanyament. Rumbes, etc…
Contacte: Manuel 678 251 362 - manuriohacha@yahoo.es
JIM DJ Y EDU ELIZONDO: Equip de deejays amb diferents estils
musicals abarcant tot tipus de música depenent sempre del públic .
També són professors del taller de DJ del casal de joves.
Contacte: Edu Elizondo: 617630401 - Jose: 627914089
UKULELE: Grup molt recent que ha sorgit de les profunditats de la
Garriga. A les cançons que composen es respira amor, crítica i bon
reggae. Cada cop s’atreveixen més a mesclar diferents estils de música
amb la intenció de trobar un gènere propi, un gènere capaç
d’expressar la tempesta de sentiments que tots ells viuen cada dia.
Contacte: Miki Tejero - miqueldelagarriga@gmail.com – 680210397

ARTS PLÀSTIQUES
JAIME MOROLDO: Desde el punto de vista creativo siempre he sido
muy inquieto y es por ello que abordo sin prejuicios temas y técnicas,
estas últimas desde lo más tradicional hasta el uso herramientas de
tecnología digital.
Contacte: www.facebook.com/lapaginadejaimemoroldo http://moroldo.tumblr.com/ - http://jaimemoroldo.com/
ARACELY RAMÍREZ: Trabajo con el ordenador, lápices, tintas, papel,
telas y todo lo que encuentro que me pueda ser útil. Creando así
dibujos e ilustraciones, juguetes y complementos.
Contacte: curucute.blogspot.com.es - aracelymoroldo@gmail.com
FRANCESCA RIU JACAS: Llicenciada en Belles Arts, escultura,
artista interdisciplinar preocupada per l'entorn i la societat. Amb obres
que van des de l'escultura més formal ﬁns a la instal·lació o la
performance, tractats, sempre, des d'un punt de vista conceptual. Ha
exposat a Catalunya (al Temple Romà de Vic, a la Rectoria de St Pere
de Vilamajor, al I Mercat Cultural de la Garriga...) i també a
Guadalajara (Mèxic).
Contacte: www.frecart.jimdo.com - friu_9@hotmail.com
CARLES GILI: Barcelona 1960. Fotògraf creatiu. Experimenta el
concepte d'imatge barrejant pintura i fotograﬁa. Fotograﬁa conceptual.
Restauració i fabricació d'accessoris fotogràﬁcs.
Contacte: cgili@carlesgili.com - www.carlesgili.com
CARLOS PÉREZ I EVA APARICIO: El Carlos pinta, l'Eva escriu i
també viceversa. Quan ho fan plegats, treballen combinant colors,
formes i paraules, creant una fusió de plàstica i literatura.
Contacte: Carlos Pérez Vega - cmperezvega@gmail.com – 670441518
- Eva Aparicio - evaparsu@gmail.com - 627593063
JAUME ADROVER VIANA: Escultura i Forja Artística. Exposició i
venda d'obres. Contacte: cepy_46@hotmail.com
SANDRO PÉREZ: Pintura. Contacte: sandrodeponte@yahoo.es

FINA TUNEU: Artista gravadora. Gravar signiﬁca tallar, inscriure o fer
marques sobre un suport que tingui una duresa suﬁcient per conservar
la incisió. Les marques es fan amb eines punxants o amb àcids que
ataquen la superfície. Aquest procés té com a ﬁnalitat estampar la
planxa o matriu utilitzant un tòrcul: la tinta passa de la planxa al paper i
s'obté l'estampa o el gravat.
Contacte: http://ﬁnatuneu.blogspot.com
MINIATERRORS: Reproduccions en petits bustos de personatges
clàssics del cinema de terror i altres escultures de decoració.
Contacte: miniaterrors@gmail.com
EULÀLIA PALLARÈS: Les circumstàncies de la vida inspiren art. La
pintura d'Eulàlia Pallarès, cromàticament una reﬂexió poètica, atrau la
mirada, perquè la seva expressió és propera i contemplant les seves
obres se sent el desig de passejar pels seus indrets i gaudir d'un
pedaleig amb bicicleta. És un diàleg de convivència.
Contacte: lia_pallares@hotmail.com - 659279406
NÚRIA DALMAU: Pintura clàssica. Sempre ha pintat, però rep classes
des de fa uns 8 anys amb dues pintores de la Garriga. Recentment ha
exposat a la Cafeteria Ca la Mila, i l'any passat va fer una exposició de
Personatges de la Garriga i una altra de Postals de la Garriga.
Contacte: ndalmauballus@gmail.com - 938714590

ARTS LITERÀRIES
SÒNIA RUIZ PEREZ: Recull de Poesia, que inclou el poema
guanyador del 1r. Concurs de Poesia de l'associació “Dones d'ara”
Contacte: gemelasonia@gmail.com
MARTA ALERM: El blog de la Natàlia. Les confessions íntimes d'una
soltera desesperada.
Contacte: marta.alerm@gmail.com
LAURA CUERVO: Contacontes del Col·lectiu artístic Musa Cafeïna.
Col·lectiu artístic-cultural que organitza activitats relacionades amb el
foment de la lectura, la difusió de l'art i la barreja de diverses
disciplines artístiques. Més info http://musacafeina.wordpress.com/
JUANJO MONTFERRER: És el stand de l'home jubilat, amb una
mostra de les seves activitats: escriure, pintar, cantar. I un objectiu,
animar tothom a fer aquestes activitats... o totes tres!
Contacte: joanjom@gmail.com
MISAEL ALERM: Nascut a la Garriga, 1990. Interessat en l'art que fa
recerca i propostes crítiques del món. Estudiant del Màster d'estudis
avançats en història de l'art a la UB. A banda d'això es dedica a llegir i
escriure. Acaba de publicar Vell País Natal amb Adia edicions, recull
programàtic de poemes i dibuixos.

ARTS TRADICIONALS
ASSOCIACIÓ TRES TOMBS DE LA GARRIGA: Organitzar festes
populars tradicionals entre els simpatitzants dels animals i,
especialment, els que es mouen en el món del cavall per tal de
conservar la tradició.
Contacte: Maite Segú - 606379871 - maite@transegu.com

