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I brindo per l’esperança
d’anar fent un món com cal.

(Roc Casagran. Poema de Nadal)

Amb els anys hem anat convertint el temps de Nadal en un arbre 
dels desitjos on hi pengem les nostres esperances, els nostres anhels, 
les nostres aspiracions i els nostres projectes vitals.

I com que Nadal és un període de l’any molt especial, amb tota la 
humilitat suggereixo que pengem a l’arbre garriguenc dels desitjos 
el compromís col·lectiu de millorar el nostre planeta. Ara mateix 
és un dels reptes més grans que tenim al davant si volem que els 
nostres fills i filles puguin continuar celebrant Nadal i penjant els 
seus somnis a l’arbre comú.

Volem que per Nadal faci fred, i que plogui al pla, i que nevi a 
muntanya. Volem que l’olor de molsa humida ens acompanyi, i que 
el galzeran i el boix grèvol floreixin quan toca. 

La nostra esperança és que amb els petits gestos de cada un de 
nosaltres contribuïm a fer un espai comú molt millor.

Agraeixo als garriguencs i garriguenques el vostre esforç i el vostre 
compromís. I us desitjo un bon Nadal, de tot cor, i que l’any 2023 
seguim avançant cap a la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la 
llibertat i la sostenibilitat.

Dolors Castellà i Puig
Alcaldessa de la Garriga

Un Nadal d’esperança



Dissabte 26 de novembre
Festa de la llum
Zona Triangle,  a partir de les 18.00h
Espectacle itinerant fins a la plaça de l’església
Dinamització amb xocolatada i
…a partir de les 19.30h parlaments i encesa de les llums de Nadal

Dissabte 26 de novembre 
Taller: Construeix el teu pal de tió
Plaça de Can Dachs, de 10h a 14h i de 16h a 18h 
Taller infantil per decorar el pal per picar el Tió de Nadal

26 de novembre, 
3, 10, 17, 18, 24 de desembre 
5 de gener 
Mercat de Nadal de l’ASIC
Paradetes de Nadal davant els establiments associats de l’ASIC
Durant aquests dies el Cagarric i la seva amiga, voltaran pel carrer i 
us animaran les passejades. 
Organitza: ASIC



Diumenge 27 de novembre
Mercat de Nadal del Barri de Dalt
Carrer Calàbria, de 10h a 20h
Fira de caire Nadalenc. 
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del Barri de Dalt

 10, 17 i 18 de desembre
Tallers per a infants i fotomató
Dia 10 al matí al barri de Dalt, tarda a Pça Can Dachs, dia 17 matí a Barri 
de Montserrat, tarda a pça Can Dachs, dia 18 plaça Can Dachs matí i tarda. 
Durant els tallers, ajuda’ns a triar el nom de l’amiga del Cagarric. Omple 
la butlleta que et donarem i proposa’ns un nom per a la noia. 
Organitza: ASIC
 

Del 10 al 18 de desembre
Skate park infantil
De dilluns a dissabte de  17h a 20h, 
Diumenges, de 10.30h a 14.30h
Porta el patinet i disfruta de la pista!

Del 16 al 24 de desembre
Trenet de Nadal
En horari de: 
17h a 20h laborables
10.30 h a 14h diumenges. 
Podreu fer una passejada diferent per la Garriga amb el Trenet de Nadal

A partir del 16 de desembre i fins el 8 de gener
Pessebre del Barri de Montserrat
Carrer dels Banys, 77-79
Horari: de 10 del matí a 10 de la nit
Organitza: Associació de veïns de la Mare de Déu de Montserrat
Inauguració: divendres 16 de desembre a les 19.30 h.



Del 19 de desembre al 4 de gener
Parc de Jocs infantil
Laborables de  17 h a 20 h, 
Festius  de 10h a 13.30h i de 17h a 20h
Inflables, circuits de rodes, tallers...

Dissabte 17 de desembre
Comprar al mercat té premi
Fes les compres de Nadal al mercat i participa en el sorteig de lots de 
productes del mercat. 
Col·labora: Marxants mercat no sedentari de la Garriga

Dissabte 17 de desembre
Fira alternativa
De 8h a 14h, a la plaça de Can Dachs
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

Dissabte 17 de desembre 
Cantada de Nadales al carrer
A les 13h a la plaça Josep Maurí Serra
Cantada de nadales, a càrrec de les corals de 
Nivell Elemental de l’EMM (alumnat de 6 a 11 anys)
Organitza: EMM

Del 10 de desembre al 4 de gener
Laborables de 17 a 20 h

Festius de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Inf lables, circuits de rodes, tallers...

Tiquet TrenetActivitats  per a infants

Del 16 al 24 de Desembre
Divendres i dissabtes de 17 a 20 h

Diumenges de 10.30 a 14 h
Podreu fer una passejada diferent per 

la Garriga amb el Trenet de Nadal



Dilluns 19 de desembre 
Cantada de nadales a les escales de l’església
Plaça de l’església,  de 15h a 16.30h
L’alumnat de l’escola Puiggraciós fa la tradicional 
Cantada de Nadales 
Organitza: Escola Puiggraciós

Dimarts 20 de desembre 

Christmas Carols 2022
Plaça de Can Dachs, d’11h a 12h
L’alumnat de l’escola ISCAT recitaran un conjunt de 
cançons tradicionals nadalenques a la plaça de Can Dachs 
Organitza: ISCAT - The International School of Catalunya

25, 26 de desembre i 7 i 8 de gener
Els Pastorets
Teatre de la Garriga, El Patronat, 
a les 19h i el dia 8 de gener a les 18h
L’entitat torna a posar en escena la seva adaptació 
particular del clàssic de Nadal
Coproducció: Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga
Venda d’entrades a: www.teatrelagarriga.cat

Del 19 de desembre al 4 de gener
Laborables de 17 a 20 h

Festius de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Inflables, circuits de rodes, tallers...

Tiquet Trenet Activitats  per a infants

Del 16 al 24 de Desembre
Divendres i dissabtes de 17 a 20 h

Diumenges de 10.30 a 14 h
Podreu fer una passejada diferent per 

la Garriga amb el Trenet de Nadal



Dissabte 31 de desembre
Viu les campanades a la plaça!!
Encetem el nou any plegats/des! 
Vine a fer les campanades a la plaça
A partir de les 21h Il·luminació 
de la façana de l’Ajuntament
A les 00h Campanades
A partir de les 00’10h Benvingut 2023 
amb dj’s de kilòmetre 0.

Dissabte 31 de desembre
XI Cursa Sant Silvestre, 
Memorial Meritxell Clavell
Sortida i arribada a la Plaça de l’Església, 
a partir de les 17,30 h Cursa solidària destinada 
a la Ass.contra Cancer de la Garriga, 
circuit urbà de 7 kms aprox.
Inscripcions el mateix dia a partir 
de les 15.30h a la plaça

2, 3 i 4 de gener 
Prepara’t per rebre els reis
Can Luna, de 16h a 20h
Prepara’t per rebre els reis: taller de fanalets, 
carter reial,  Mag GarriViu, i algunes sorpreses més.

2, 3 i 4 de gener 
Escape Room 
Can Luna de 10h a 13h i de 16h a 20h
Escape room adreçat a joves entre 11 i 16 anys
Inscripcions a www.lagarriga.cat del 12 al 30 de desembre o 
fins a exhaurir inscripcions.



Dijous 5 de gener
Cavalcada de Reis 
pels carrers de la Garriga
Sortida a les 17.30h davant del Teatre de la Garriga, El Patronat

Font
Santa
Digna

Pl.
Església

TeatreInici



ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTSASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

Edat

Codi Postal

Telèfon

Nom i cognoms

Dissabte 17 de desembre

Col·labora: Marxants mercat

Omple les teves dades i participa:

Comprar al mercat té premi.
Fes les compres de Nadal al mercat 

i participa en el sorteig de lots de productes.

´

Engarrigar-se i comprar a la Garriga, 
té premi

Omple la butlleta que trobaràs als establiments ASIC i 
guanya un val per valor de 1.000 euros€

(Sorteig públic el 5 de gener a les 12h a la Plaça de l’Església)
Organitza: ASIC



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

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

Edat

Codi Postal

Telèfon

Nom i cognoms

Dissabte 17 de desembre

Col·labora: Marxants mercat

Omple les teves dades i participa:

Comprar al mercat té premi.
Fes les compres de Nadal al mercat 

i participa en el sorteig de lots de productes.



grèvol
molsa
avet

ponsètia
olivera

Sopa de lletres de NadalSopa de lletres de Nadal
Busqueu 10 paraules relacionades amb el Nadal

VESC  - CAGANER  - GREVOL-  PESSEBRE - TORTELL
NADALA - GARLANDA - REGAL - CAVA - REIS 
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Organitza




