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Recuperem la Festa de Corpus 
per a tots i totes
El Corpus 2022 és molt especial perquè és el de la represa: després de dos anys 
duríssims de restriccions i de presa de decisions no sempre agradables, ni senzilles 
de prendre, aquesta edició del Corpus ja pot celebrar-se amb normalitat. Ens ho 
mereixem i en tenim moltes ganes.
Explica un conte zulú que una colla d’infants va ser convidada a fer una cursa per 
veure qui arribava primer a una cistella plena de bons fruits i dolços. La canalla, lluny 
de participar a la cursa competint per arribar abans, es va donar la mà per arribar-hi 
alhora. Es van asseure i es van repartir el contingut de la cistella al crit de «Ubuntu, 
ubuntu!» Una nena va explicar : «Com podríem ser felices, cap de nosaltres, si la resta 
del grup no ho és?»
Això és ubuntu. La teva felicitat és la nostra. No té a veure amb tu o amb mi, té a 
veure amb nosaltres.
El nostre Corpus, i més aquest de la represa, té també una mirada col·lectiva, com la 
dels infants del conte zulú, perquè és una festa on tota la ciutadania garriguenca 
hi col·labora sense competir. Amb la simple fi nalitat de decorar els carrers del poble 
amb les  tradicionals catifes, de fer-ho perquè ens n’han ensenyat les persones més 
grans, és un llegat que hem rebut i volem preservar.
El nostre Corpus també és ubuntu perquè no pregunta a ningú d’on ve, ni quina 
llengua parla, ni quina religió professa. És una festa, on totes les persones amb ganes 
de gaudir-la hi són convidades.
Les que busquen recuperar la tradició de les catifes, les que rememoren la celebració 
religiosa o les de la part més pagana amb l’explosió de la cultura popular al carrer. 
També la de les garriguenques i garriguencs que celebren el Corpus com excusa per 
a la trobada amb amistats i família o el jovent amb ganes de gaudir de festa.
Aquesta manera d’entendre Corpus ens ajuda a entendre els petits canvis que hem 
fet en aquesta celebració, buscant fer reviure la part pagana i la religiosa; respec-
tant la tradició de tot allò que fa que sigui una festa singular i mirant d’acollir petites 
novetats.
Construir la nostra vida al voltant del principi ubuntu ens ajuda a celebrar-ho i gaudir 
de la festa col·lectivament i com a comunitat.
Agraeixo de cor a l’Associació de Corpus la Garriga, a totes les entitats represen-
tants de la cultura popular garriguenca i a cadascuna de les persones que, d’una 
forma o altra també hi participen en l’organització de la festa, per l’esforç que han 
fet perquè aquest sigui un Corpus ubuntu.

Dolors Castellà
Alcaldessa de la Garriga



La vessant popular
 i patrimonial del Corpus 
Corpus és, sens dubte, la festa de totes les  festes. Podem dir amb orgull que és la 
festa per antonomàsia de la Garriga i darrere d’aquesta centenària tradició s’hi 
amaga també la reivindicació de la nostra identitat com a poble. És per això que 
Corpus va més enllà d’una simple festa. Corpus és poble, vida i cultura, però sobre-
tot, Corpus és patrimoni. Conscients d’aquesta condició, les diverses entitats, balls 
i entremesos de cultura popular, l’Associació de Corpus, la Parròquia i l’Ajuntament 
hem treballat plegats els darrers mesos per fer una celebració més participativa, 
més popular, més tradicional, i sobretot, més sentida. L’aposta d’enguany va en 
camí de dignifi car el patrimoni festiu del nostre poble per tal que la cultura popular 
i secular tingui un paper rellevant i predominant en el desenvolupament de la festa. 
La presència dels entremesos i la imatgeria festiva a les festes de Corpus no és 
casual. L’origen de molts balls i fi gures festives està estretament lligat amb les anti-
gues processons de Corpus on el seguici popular obria pas a tota la comitiva. 
Aquest esquema festiu es traslladà a moltes de les grans festes majors del nostre 
país i és gràcies a aquest fet que ha perviscut fi ns a l’actualitat. Així i tot, el lligam 
dels entremesos amb el Corpus s’ha mantingut al llarg del temps i és per això que 
una festa que apel·la a diverses sensibilitats i que beu alhora de la tradició, de la 
participació veïnal, de la cultura popular i de la fe és prou singular per esdevenir el 
receptacle d’una explosió festiva i popular que ens identifi qui a totes i tots. 
Si no perdem els orígens, ben segur que mantindrem viva la festa que més ens iden-
tifi ca com a poble i la podrem refermar com a fl or d’avui i llavor de futur.
Visca el Corpus de la Garriga!

Geganters de la Garriga, Front Diabòlic de la Garriga, 
La Garriga Balla (Ball de Cintes), Grallarriga, Ball de Nans de la Garriga, 

Agrupació Sardanista de la Garriga i Ball de Gitanes de la Garriga.

El Corpus d’enguany: 
Ja era hora!
Hola a tots i totes, ja tornem a ser aquí amb més força que mai després d’aquests 
anys que ens hem trobat a faltar tots. Tornarem a omplir els carrers de la Garriga de 
fl ors, de música i d’esperança des de bon matí, tornarem a fer catifes i tornarem a 
estar contens i feliços de celebrar la nostra més estimada festa.
Aquest any hem d’agrair la participació, com a catifa convidada, als catifaires de 
Santa Coloma de Gramenet, 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 les de Cultura Popular, que de ben 
segur faran que sigui el Corpus més lluït que mai, 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 culpa de la pandèmia  que hem patit. Que descansin en 
pau i donem el nostre més sentit suport a totes les seves famílies.
I a tots els visitants, passeu-s’ho be, poseu fl ors i feu catifa i visca el Corpus de la 
Garriga. 
Bon dia i bon Corpus a tots.

La Junta de l’Associació Cultural Corpus la Garriga



Mapa de Catifes i altars de flors
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Escales de l’Església

Façana de l’Ajuntament

Altar de l’Hospital Asil

Altar de la plaça de Santa Isabel

Font de l’Ou com balla

Altar del Pilar

Altar de St. Ramon

Direcció al Mural del Barri de Dalt

1: Joves de la Parròquia 
2: Coral Ariadna
3: Catifa convidada
    Catifaires de Sta. Coloma
4: Geganters de la Garriga 
5: ONCE de Granollers 
6: Escola Pinetons
7: AMPA Les Caliues 
8: Escola SEK Catalunya
9: Hospital Asil de la Garriga
10: Asilah
11: El Far
12: ASIC
13: Escola Giroi
14: Autisme de la Garriga
15: Penya Blanc i Blava de la Garriga 
16: c. Sant Francesc - Dofins - Català

17: Kids & Us 
18: c. Banys III
19: Escola ISCAT
20: c. Banys II 
21: c. Banys I
22: Escola Puiggraciós
23: IES Vil·la Romana
24: Escola Sant Lluís
25: Escola Tagamanent
26: c. Cardedeu
27: c. St. Ramon - IES Blancafort
28: c. Calàbria
29: c. del Centre - La Rialla
30: Coral l’Aliança

         ANC Òmnium

Relació de Catifes Relació d’Altars i Elements Florals
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Dissabte 11/06

・ 12 h. Inauguració de l’exposició “Corpus 2022” a la Sala 
municipal Andreu Dameson.
L’exposició mostrarà els cartells del “36è Concurs de cartells de 
Corpus”, que es podran votar a la mateixa sala d’exposició o a 
través de la Web de l’ajuntament, també s’hi esposaran els treballs 
de creació de les catifes que fan a les escoles. S’exposaran també 
els cartells de la celebració dels 25 anys de la Federació Catalana 
de Catifaires.

Diumenge 12/06

・ 10 h. Plantada de Gegants a la Plaça de Can Dachs de la “XXXI 
Trobada Gegantera de la Garriga”.

・ 11.30 h. Cercavila de gegants. Recorregut: des de la Plaça Can 
Dachs, carrer del Centre, Calàbria, St. Ramon, Cardedeu, Nostra Sra. 
de la Salut, Passeig, Mina, Banys, Plaça de l’Església.

・ 13 h. Balls de lluïment a la Plaça de l’Església. Ens acompanyaran 
les colles de Cerdanyola del Vallès, Tavertet, Alella, Canovelles, 
Sabadell-Gràcia i L’Espluga de Francolí. Organitza la Colla de 
Geganters i Grallers de la Garriga.

Del 15 al 19 de juny

・ Concurs d’aparadors
Gaudeix dels aparadors, fes el recorregut, busca el codi QR i vota! 

Dijous de Corpus 16/06 
・ 18.45 h. Repic general de campanes anunciant l’inici de festes i 

exposició dels balls i entremesos garriguencs a la Plaça de l’Església. 

・ 19 h. Ofi ci Solemne de Corpus. A l’Església de Sant Esteve de la Garriga. 

・ Seguidament, inauguració de la festa a la Plaça de l’Església. 
Lluïments del seguici festiu garriguenc.

Programa 

         de Corpus



La primera sortida del seguici festiu garriguenc al complet donarà el tret 
d’inici a les festes de Corpus amb l’exhibició de lluïment dels diversos balls 
i entremesos. Hi participarà el ball de diables, els capgrossos Ginesta i 
Clavellot, el ball de nans, el ball de gegants i el ball de cintes. La música 
anirà a càrrec de Grallarriga, els grallers de la Garriga. 

・ En acabar, Rebombori i ballada conjunta fi nal. 

Divendres 17/06

・ De les 18 a la mitjanit. Engarriga’t a l’Eix comercial

・ Festa del comerç, serveis i restauració de proximitat. Botigues obertes, 
descomptes especials, música, restauració al carrer, activitats i tallers. 
Organitzat per l’ASIC, Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga.

・ 19 h. Ruta de disseny de mobiliari per a espais comercials. Punt de 
sortida a la Plaça de l’Església. 
L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Creació d’objecte i moble 
de l’EMAD que ha dissenyat mobiliari per a establiments comercials, faran 
un circuit per explicar el procés creatiu i de realització dels seus projectes. 

・ 20 h. Audició de sardanes i balls populars amb la Cobla Sabadell al 
Passeig Doctor Vich.
Vine a ballar danses tradicionals i sardanes! Els membres del Ball de Gitanes 
i de l’Agrupació Sardanista us ensenyaran a ballar-les.

・ 20.30 h. Concurs professional d’Aparadors de l’ASIC de Corpus amb 
els aparadors guarnits.

・ 22.30 h. Concert de Corpus amb El petit de Cal Eril al Pati de Can Luna 
Grup consolidat de l’escena musical que arriba a la Garriga en els darrers 
concerts que tanquen la gira del seu vuitè disc. Amb “N.S.C.A.L.H.” l’acrònim de 
“No Sabràs Com Acabarà La Història” proposen un concert amb el seu so 
característic de “pop metafísic” acompanyat de línies de baix addictives, riffs 
de sintes voladors, melodies de veus espacials... Concert divers en sonoritats, 
colors, canvis i moments, amb multitud d’estímuls visuals i sonors i imprevisibles. 
Preu 8 €. Compra d’entrades a https://teatrelagarriga.cat/

Dissabte 18/06 Vigília de Corpus
・ 10.30 h. Recollida de clavells a Can Luna. 

Recollida de fl ors i esmorzar per a les entitats, carrers i associacions que 
participen de la confecció de catifes de Corpus.

・ 16 h. Enramada a la Plaça de l’Església.
Comença la tradicional enramada que cobreix les parets dels carrers del 
Barri de Sant Roc – El Centre amb canya autòctona.



・ 17.30 h. Preparem els clavells als espais assignats per les entitats catifaires.
L’any 2015 les catifes de fl ors de la festa del Corpus a la Garriga varen 
ser declarades Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, com a mostra 
d’art fl oral efímer. Les entitats catifaires que fan les catifes de diumenge 
obren les portes perquè les persones que ho desitgin puguin col·laborar 
obrint els clavells i preparar-los per a la creació de catifes de l’endemà. 
Consultar quins són aquests espais a la pàgina web.

・ 18.30 h. Concert de la Societat Coral l’Aliança a la Plaça de l’Església.
Amb la coral convidada “Retorn Planenc de les Planes d’Hostoles”.

・ 20 h. Seguici infantil garriguenc a la Plaça de l’Església.
Les colles i seccions infantils dels diferents balls i entremesos són les 
protagonistes! Vine a veure la passada de la Vigília de Corpus de la mà 
de la colla infantil de diables, dels gegantons i del ball de cintes infantil. 
Recorregut: Plaça de l’Església, Centre, Calàbria, Sant Ramon, Can Xic 
Corder, Pg. dels Til·lers, Plaça de les Oliveres i Ntra. Senyora de la Salut.

・ Des de les 20 h. Sopar popular i barra a la Plaça del Silenci.
L’Associació Cultural de Corpus de la Garriga conjuntament amb les 
entitats de Cultura Popular oferiran servei de bar i sopar popular. Els tiquets 
del sopar es poden comprar fi ns el dia 13/06 al Bar la Plaça (c. del Centre 
35) o al Rebost del Pou Calent (c. dels Banys, 31).

・ 21 h. Botifarrada popular i concert amb els Wisky Pichers al Barri de 
Dalt.
El Barri de Dalt ens ofereix un sopar popular amb la tradicional botifarra 
de la Garriga. Venda anticipada del sopar a les botigues de Copicentro 
(C. Calàbria 85), Dreams Perruquers (C. Calàbria 118) i a Kabells & Tints 
(C. Calàbria 67).
El grup Wisky Pichers oferirà un concert de versions obrint la possibilitat 
que el públic pugui pujar a l’escenari acompanyant-los a cantar. Tenim la 
gresca garantida.

・ 22.30 h. Concert de Corpus amb Germà Negre a la Plaça del Silenci.
Germà Negre fent ús d’instruments com el violí, l’acordió diatònic i la tenora 
que donen un color mediterrani a un repertori que alterna versions molt 
personals de clàssics de la música popular a la cançó pròpia, amb unes 
línies estilístiques que van de la jota al blues passant per pasdoble, reggae 
o chachachà. L’espectacle aposta per un format dinàmic amb l’objectiu 
de fer reviure al públic l’essència de la festa major. 



Diumenge 19/06 Diada de Corpus

・ Des de primera hora. Confecció de catifes i de l’Ou com Balla a 
la Plaça de l’Església, c. del Centre, la Doma, Sant Francesc, ctra. de 
l’Ametlla, Banys, Samalús, Plaça Santa Isabel, Nostra Senyora de la Salut, 
Plaça de les Oliveres, Calàbria, Cardedeu, Sant Ramon i Negociant.
Les entitats catifaires comencen de bon matí i s’hi estan fi ns al migdia per 
confeccionar les catifes de fl ors. Confecció i muntatge de l’Ou com Balla 
a la Plaça de l’Església.
Decoració de la façana de l’Ajuntament, les escales de l’Església i la 
plaça amb tres catifes rodones, confecció de 30 catifes de fl ors pels 
carrers del poble i mural fl oral al barri de Dalt. Muntatge i decoració de 
quatre altars: un al carrer la Doma (de l’Asil Hospital), a les places de 
Santa Isabel (c. Banys, 3 ) i de les Oliveres (de la residència del Pilar), i 
al carrer Calàbria (del Barri Sant Ramon). 

・ 8 h. Matinades pels carrers on s’hi confeccionen catifes.
Passada del grup de grallers Grallarriga per tots els carrers interpretant 
el tradicional Toc de Matinades i anunciant, juntament amb la Ginesta i 
en Clavellot, l’inici de la jornada. 

・ D’11 a 14 h. i de 17 a 20h. Portes obertes i visites al Patrimoni de la 
Garriga.

- Can Raspall (c. Banys, 38) 
- Refugi Antiaeri de l’estació (Ronda del Carril, 49 al costat de 
l’estació de tren)
- Fundació Maurí (c. Cardedeu, 17)
- Jardí Casa Barbey (c. Figueral, 48)

・ D’11 a 14 h. 
- Església de La Doma (Av. de Sant Esteve, 1) 

・ De les 9 fi ns a les 14 h. Programa especial de Ràdio Silenci des de la 
Plaça de l’Església.

・ 12 h. Diada castellera de Corpus a la Plaça Can Dachs.
A càrrec dels Xics de Granollers i les colles convidades dels Esperxats de 
l’Estany i Castellers del Poble Sec. 

・ 12.15 h. Passejada ofi cial de les autoritats.

・ 12.30 h. Ball de l’Ou com Balla a la Plaça de l’Església.
Interpretació de la peça “L’Ou com Balla” de Ruben Salvador a càrrec 
de Grallarriga.

・ 17.45 h. Tradicional ballada de sardanes a la Plaça Can Dachs.
Audició i ballada de Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa.



・ Seguidament, Balls de Corpus a la Plaça Can Dachs.
Interpretació del tradicional Ball de Cintes de la Garriga i ballets a 
càrrec de La Garriga Balla. Lluïment dels diversos entremesos amb 
la participació dels gegants, en Clavellot i la Ginesta i del Ball de 
Nans de la Garriga. Els grallers Els Quatrevents acompanyaran 
les ballades dels entremesos del seguici. 

・ 19.10 h. Repicada general de campanes.

・ 19.15 h. Anada a Ofi ci des de la Plaça Can Dachs a la Plaça 
de l’Església
Amb la participació del seguici festiu de la Garriga i la Cobla 
Ciutat de Terrassa.

・ 19.30 h. Ofi ci Solemne de Corpus  amb la participació de 
l’Escolania Parroquial de Sant Esteve. 

・ Seguidament, Processó de Corpus pels carrers encatifats.  
Solemne Processó encapçalada pel seguici festiu de la Garriga 
integrat pel Ball de Diables, el Ball de Nans, el Ball de Gegants, 
el Ball de Cintes i els Grallers obrint pas a la comitiva religiosa. 
Participació de la Cobla Ciutat de Terrassa i l’Escolania Parroquial. 

・ En acabar, Lluïment fi nal del seguici festiu a la plaça de l’Església.

・ Clavellada de fi  de festa.

Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga i Ajuntament de la 
Garriga, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Esteve de la 
Garriga.

Entitats col·laboradores: Agrupació Sardanista la Garriga, Els 
Geganters de la Garriga, La Garriga Balla, Grallarriga, ACR Front 
Diabòlic de la Garriga, Ball de Gitanes de la Garriga, Societat Coral 
l’Aliança, Escolania Parroquial, Castellers Xics de Granollers, 
ASIC, Asil Hospital de la Garriga, 
Centre de Visitants, 
Escola Municipal D’Art i Disseny, 
Fundació Maurí, Protecció Civil, 
Ràdio Silenci, VOTV, 
entitats catifaires 
i totes les persones 
voluntàries que fan possible 
la festa.

G
arriga, A

Garriga, Societa
Xics de Granollers, 

Disseny, 
otecció Civil, 

VOTV, 
catifaires 

tes les persones 
voluntàries que fan possible 
a festa.




