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A principis del segle passat, justament per aquestes dates, 
Cardedeu es va quedar durant uns dies sense habitacions 
disponibles per acollir visitants. El jovent de la colònia preparava 
banderetes i guarniments de roba i paper per engalanar els carrers 
del centre de la vila. S’acostava la Festa Major. Tomàs Balvey recull 
al seu dietari de 1902 els actes que aleshores formaven part de la 
festa: sardanes, balls a l’envelat, castell de focs artificials, missa, 
cursa de ciclistes...

Ha passat més d’un segle, però l’essència i l’esperit de la Festa 
Major de Cardedeu segueixen sent els mateixos: compartir bones 
estones amb els nostres veïns enmig d’un ambient alegre i festiu. 
Tornem a tenir aquí una nova Festa Major, adaptada als temps 
actuals, i ben carregada d’un ampli ventall d’actes i activitats molt 
variats, on tothom, petits, grans, joves i més grans, podran trobar 
el seu espai. Aquesta diversitat de propostes de què podrem gaudir 
és fruit, en bona part, de la dedicació de les entitats, que han estat 
treballant durament per preparar una gran festa. Cadascú hi ha 
aportat el seu granet de sorra: entitats, particulars, patrocinadors, i 
també l’Ajuntament, que l’ha aportat en forma de recursos directes 
i indirectes.

En aquest llibret podreu trobar-hi la programació per aquests dies; 
una programació que farà que ens passem moltes estones al carrer, 
gaudint i convivint amb els nostres veïns. 

La programació i altres dades d’interès les podreu trobar també 
aquest any al web www.festamajorcardedeu.cat, un espai on, a més, 
s’hi poden penjar fotografies i compartir continguts a les xarxes 
socials.
Us animo, doncs, a buscar el vostre espai en aquesta Festa Major i 
aprofitar-lo intensament!

Calamanda Vila
Alcaldessa

Salutació



Punt d’informació

Preus

Entrades per als espectacles, tiquets per a la paella, programa oficial, 
informació general i punt de venda de material divers de la Festa Major. 
Dies 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost a la plaça de l’Església 
Horari: de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia 
i de les 6 de la tarda a les 9 del vespre  

Telèfon de la Festa Major 639 986 528
www.festamajorcardedeu.cat
cultura@cardedeu.cat

Tiquets arròs: 4 €. 
Espectacle Reugenio: anticipada 18 € i a taquilla 20 €
Les entrades anticipades es poden adquirir a www.telentrada.com
La resta d’activitats són gratuïtes. 

Els espais de la festa
El Garitu: plaça de Sant Corneli, plaça de les Flors de Maig, plaça de 
l’Església i aparcament de Can Mills.
Les paradetes gastronòmiques estan situades al costat del Garitu, a la 
carretera de Cànoves amb taules i cadires per poder-hi sopar.

El Polvorí: plaça de Sant Joan, plaça de Margarida Xirgu i carrer del 
Doctor Ferran.

La Pista Coberta: Parc Pompeu Fabra.

LA PISTA COBERTA

EL GARITU

Es troba ubicada a l’espai verd del Parc de Pompeu Fabra. En aquest 
espai s’havia instal·lat els darrers anys l’envelat i la carpa. Les obres 
de millora de l’espai van incorporar una coberta de fusta que, a banda 
d’integrar-se en el parc, permet desenvolupar-hi les activitats de Festa 
Major que tradicionalment s’havien desenvolupat a l’envelat, sense la 
necessitat de muntar-lo, oferint un espai més obert i acord a la nostra 
Festa Major.

A la Pista Coberta es programen els balls i concerts, les activitats 
de Xafa’l, amics i amigues del country i el recital de música clàssica.

Divuit anys al carrer!
De l’11 al 15 d’agost és Festa Major de Cardedeu! Enguany fa divuit 
anys que la Festa Major és al carrer. El 1995 la plaça de Sant Corneli 
va transformar-se per primer cop en el Garitu, un projecte cultural i 
festiu transformador que tenia una intenció clara de bon principi: dur 
la Festa Major al carrer, d’on no havia d’haver sortit mai. 

A mitjan agost, pels volts de Santa Maria, el Garitu pren el centre 
de la vila de Cardedeu i el transforma en un espai per gaudir-hi de dia i 
de nit; un espai per seure-hi, badar, ballar, menjar, veure, beure, creure, 
participar, descobrir, imaginar, aplaudir i relacionar-se per Festa Major! 

El Garitu és Festa Major per a grans i petits, cardedeuencs i visi-
tants, amb la programació d’un munt d’espectacles de teatre, de circ, 
dansa i música.

El Garitu d’enguany és un trosset de Fira Tàrrega, de Festival Trape-
zi de Reus, del circ al carrer de la Bisbal, del Mercat de Música Viva, de 
moments d’altres fires, festivals i festes majors que ens han captivat. 
És resultat de córrer món, de pensar-hi tot l’any, de recollir nombroses 
propostes de gent de l’organització i de fora que pensa en el Garitu 
quan veu espectacles emocionants. 

I vet aquí el farciment d’aquesta Festa Major. Ens visiten uns aus-
tralians que ens duran en safata cabrioles i circ de nivell. El Circ Pànic 
durà el seu singular màstil. El GaritArt es consolida com un espai de 
miscel·lània de petits espectacles de tarda amb un fil musical con-
ductor. I torna Makadam Kaníbal amb un nou espectacle per adults! 
Benvinguts al circ del Garitu, sense carpa ni entrada!

I expressament per la canalla? El Garitet compta enguany amb 
el reconegut grup d’animació La Tresca i la Verdesca. A més a més, 
estrenem el taller de percussió de Nan Mercader, per a nens majors de 
6 anys! 

La música la posaran bandes de renom com Mesclat i l’enèrgic Ma-
zoni, però també grups emergents que són descobertes molt festives. 
La Terrasseta de Preixens són tota una revolució festiva a comarques 
de ponent; els Mandoliek vénen expressament des d’Euskal Herria a dur 
el sarau que belluga les txones de les seves festes; Nyandú es presenta 
com una prometedora i còmoda entrada de vespre; i coneixerem Il Xef 
Malatesta, que prometen! Per vermut? El celoní Joan Colomo per picar. 

I millorem les Vesprades, seguim convidant comarques dels Països 
Catalans a la tarda de cultura popular i la Nit Temàtica que enguany 
dediquem al territori tarragoní del Baix Gaià. I mantenim les Nones, 
amb la Banda de Música de Cardedeu que acomiaden la Festa Major el 
15 a darrera hora!  

I sumem! El Garitu és també diables, i bastoners, i geganters, i tra-
bucaires i col·lectius que defensen el nostre territori com la Plataforma 
Stop Kàrting o la Plataforma per Vilalba, i la tele, i esquellots del Tas-
tautors, i gent que un dia ens vam acostar al Garitu i des d’aleshores ja 
fem girar, mesos abans, la roda d’engranatge de la millor Festa Major. 
Volem agrair des d’aquí tota aquesta feinada, que ve de la il·lusió i les 
ganes de fer poble, i massa sovint no es té en compte.

Que comenci la festa... Visca la Festa Major!
Cardedeu, estiu 2012

El Garitu, des de 1995 
portant la Festa Major al carrer!

Notes: 
La Comissió es reserva el dret d’admissió i d’alterar l’ordre de les 
activitats per causa de força major. 



BAN
Festa Major Cardedeu 
2012-Actes de foc
Durant els dies de Festa Major, entre l’11 d’agost i el 15 d’agost, 
tindran lloc activitats en què el foc és el protagonista (ball dels diables, 
correfocs, ball de figures, carretillada i ball del Verro), que recorren els 
nostres carrers i places: 

Dissabte 11 d’agost a les 10 de la nit
BALL DEL VERRO, BALL DE FIGURES 
(LLUCIFER I DIABLESSA) I CARRETILLADA. Diables de Cardedeu
Plaça de l’Església

Dilluns 13 d’agost a les 10 de la nit
CORREFOC. Diables de Cardedeu
Recorregut: Plaça de l’Església, Plaça d’Anselm Clavé, Carrer de 
Teresa Oller, Carrer de Sant Ramon, Carrer del Doctor Klein, carrer del 
Montseny, Carrer de l’Hospital, Carrer de Teresa Oller, Plaça d’Anselm 
Clavé i Plaça de l’Església 

Dimarts 14 d’agost a les 9 de la nit
BALL DE DIMONIS. CORREFOC INFANTIL. Diables de Cardedeu
Recorregut: plaça de l’Església, carrer del Doctor Klein, carrer de 
Sant Ramon, carrer de Teresa Oller, plaça d’Anselm Clavé i plaça de 
l’Església
Per aquest motiu, informo d’una sèrie de mesures a prendre a les 
persones propietàries d’establiments i al veïnat en general a l’efecte 
de garantir la seguretat a les persones i dels béns i per evitar 
conseqüències negatives i garantir el bon desenvolupament d’aquests 
actes de participació popular:
1. No aparqueu els cotxes en els itineraris esmentats.
2. Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicats en els itineraris abans 

esmentats amb cartrons o paper d’embalar, per tal d’evitar cremades 
en vidre, marbres i altres materials.

3. Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades i 
tendals recollits i eviteu tenir roba estesa o altres elements tèxtils.

4. No llenceu aigua per les finestres i els balcons durant el 
desenvolupament dels actes esmentats (encara que us ho demanin) 
per tal d’evitar accidents de participants i espectadors, i perquè 
l’aigua mulla la pólvora i provoca que exploti en lloc de cremar-se.

5. No encengueu foc ni fumeu a la vora dels portadors del material 
pirotècnic que utilitzen els grups.

6. Retireu les taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes 
situats a la via pública que pertanyin als vostres establiments, per 
raons de seguretat i a requeriment de l’organització municipal.

7. Dipositeu la brossa dins dels contenidors. Els propietaris 
d’establiments heu d’encabir la brossa dins de capses de cartró    
(sobretot el plàstic, porexpan...) i dipositar-la fora de l’itinerari.

L’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de sancions o 
de les mesures pertinents.

 Calamanda Vila i Borralleras
 Alcaldessa de Cardedeu
 Cardedeu, agost de 2012

fes un vol...



Bases del 
concurs fotogràfic
Els organitzadors: La Biblioteca Marc de Vilalba i Joventut de Cardedeu, 
amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura estableixen, 
mitjançant les bases que podeu trobar a www.festamajorcardedeu.cat, 
els punts sobre els quals es regirà el concurs de fotografia “Festa Major 
de Cardedeu 2012” a la xarxa Instagram. 

Objecte 
El concurs fotogràfic “Festa Major de Cardedeu 2012” consisteix en 
la publicació de fotografies preses durant la celebració de la Festa 
Major 2012 de Cardedeu amb l’etiqueta #FMcardedeu a la xarxa social 
Instagram.

Durada del concurs 
El concurs s’iniciarà el dissabte 11 d’agost a les 10 h i acabarà el 
dimecres 15 d’agost a les 20 h. A partir d’aquesta hora es tancarà 
l’accés al concurs i les fotografies etiquetades amb aquest tag 
#FMcardedeu no entraran a concurs.
L’entrega del premi serà el dimecres durant el sopar temàtic.

17a Fira popular del 
disc i del col·leccionista
Passatge de Picasso
El dia 11 d’agost de les 7 de la tarda a les 10 de la nit 
i el 12, 13 i 14 i 15 d’agost de les 12 del migdia a les 
10 de la nit.

20è Cicle de 
cinema a la fresca
Plaça de Sant Corneli, a les 10 de la nit 

Dia 6
Les aventures de Tintín. El secret de l’unicorn
Tintín compra la maqueta d’un vaixell, l’Unicorn, per regalar-lo 
al capità Haddock. Però, ben aviat, uns individus es mostren molt 
interessats en adquirir-lo.

Dia 7
Res a declarar
Dia 1 de gener de 1993: data de la creació de l’Eurozona. Dos agents 
de duanes -un belga i un francès- s’assabenten que els seus llocs a la 
frontera dels seus respectius països són a punt de desaparèixer. Per a 
Ruben Vandervoorde, l’agent de duanes belga, la francofòbia és una 
tradició familiar. L’agent francès Mathias Ducatel és enemic declarat 
d’en Ruben i està secretament enamorat de la seva germana. Per a 
sorpresa de tots, en Mathias i en Ruben obliden les seves antigues 
picabaralles i decideixen treballar junts, pentinant les carreteres rurals 
frontereres amb un vehicle especial de les duanes internacionals: un 
Renault 4L a punt d’anar al desballestament.

Dia 8
Prèvia al Festival Cardoterror VII que tindrà lloc del 25 al 28 d’octubre 
a l’Esbarjo, enguany dedicat als DOCTORS MALIGNES.

El jovencito Frankenstein
El jove Dr. Frederick Frankenstein (Gene Wilder), un neurocirurgià de 
Nordamèrica, tracta d’escapar de l’estigma deixat pel seu avi, qui va 
crear anys enrere una horrible criatura, però quan hereda el castell 
de Frankenstein i descobreix un estrany manual científic en el que 
s’explica pas a pas com donar-li vida a un cadàver, comença a crear 
el seu propi monstre. Ajudat pel geperut Igor (Marty Feldman) i Inga 
(Teri Garr), el doctor crea un ser (Peter Boyle) amb l’únic propòsit de 
ser estimat.

Dia 9
Criadas y señoras
“L’home blanc domina, l’home negre serveix”. Mississipí, anys 60. Una 
jove blanca torna de la universitat i decideix convertir-se en escriptora. 
Per això vol entrevistar dones negres que s’han passat la vida servint a 
bones famílies. La investigació la durà a adonar-se de la discriminació 
que pateix la població afroamericana.

MEMORIAL 5è Aniversari de la mort 
d’en Lluís Maria Xirinacs. Cardedeu
Dia 5 d’agost: INAUGURACIÓ del Memorial Xirinacs, a les 12 
del migdia al Parc de la Font dels Oms. (Memorial sufragat amb 
aportacions populars de 2 euros). Parlarà: Arcadi Oliveres.

Del dia 11 al 15 d’agost de 10 del matí a les 10 de la nit: <Impacte de 
silenci>. Recordant la lluita no violenta d’en Lluís Maria Xirinacs. Vetlla 
de silenci en plena indignació. Capella de St. Corneli.

Del dia 5 al 15 d’agost, coincidint amb la vetlla de silenci: EXPOSICIÓ 
de llibres, textos, fotografies i altres documents sobre en Xirinacs a 
“Espai31” (Teresa Oller, 31). De 5 de la tarda a 8 del vespre. Entrada 
lliure.
Organitza: Comissió Memorial Xirinacs



Divendres 10
RACONTADES
Si la nit tingués un paraigües per albergar dins seu els millors 
moments de la Festa Major, hi acolliria una pluja amb la descoberta de 
racons inesperats d’un Cardedeu que es fa mirar amb uns altres ulls; 
una pluja amb les paraules més autèntiques i vives d’uns narradors 
disposats a amanyagar i seduir les orelles explicant històries amoroses, 
divertides, sorprenents... Una pluja per assedegar desitjos amb les 
begudes més exquisides escollides perquè els paladars tastin amb tots 
els sentits... la intimitat de la nit. 

Si vols viure i sentir la nit d’una altra manera, vine a les “Racontades” 
el 10 d’agost. T’esperem al bar del Garitu a les 23 h per iniciar una 
passejada per racons de Cardedeu amb contes i begudes.

Places limitades
Venda anticipada al Cafè Cultural i Gastronòmic Tarambana.

Dissabte 11
A les 6 de la tarda 
REPIC DE CAMPANES DE FESTA MAJOR 

A continuació
Inici al carrer del Doctor Klein
CERCAVILA D’ENTITATS 
Recorregut: carrer del Doctor Klein, carrer de Montseny, carrer de 
l’Hospital, carrer de Teresa Oller, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Baix, 
plaça de Sant Joan, carrer de Josep Vilaseca, plaça de l’Església.

En acabar
Plaça de l’Església 
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de l’actriu ROSA VILA.

A les 9 del vespre
Pista coberta Parc Pompeu Fabra
VESPRE- NIT DE COUNTRY
SIDECAR amb la companyia PESSIC DE CIRC
Un rodamón arriba a Cardedeu, tot cercant allò que no sabem, desfilarà 
per la pista del country mentre intenta dominar el seu sidecar fent mil i 
una acrobàcies amb el màstil xinés, els patins... Fins que troba allò que 
buscava... la felicitat! 

A continuació 
MúSICA EN DIRECTE amb en Greg Ryan 
with Mule River

A 2/4 d’11 de la nit
EXHIBICIONS DE BALLS AMB ELS GRUPS CONVIDATS 
DE DIFERENTS POBLES DE CATALUNYA 

A continuació 
MúSICA PUNXADA PER BALLAR
a càrrec de XAFA’L, amics i amigues 
del country de Cardedeu

Durant tota l’activitat
Hi haurà servei de begudes 
i HAMBURGUESES A LA BARBACOA!!! 
I paradetes relacionades amb el MÓN DEL COUNTRY

A les 10 de la nit 
Plaça de l’Església
BALL DEL VERRO, BALL DE FIGURES (LLUCIFER I 
DIABLESSA), APADRINAMENT DELS “GARRINS” 
DE CARDEDEU I CARRETILLADA 

A les 10 de la nit
Centre Cultural Cardedeu
El saben aquel que diu amb REUGENIO
www.elsabenaquelquediu.com

A ¼ de 12 de la nit
Plaça del Garitu
A PUNT

A l’acabar
Plaça del Garitu
THE PEOPLE SOUND. Els membres de la 
banda comparteixen aficions per diversos estils 
musicals, des del rock al reggae passant pel 
pop i el blues... entre d’altres, aquesta varietat 
es veu reflectida en el repertori, fresc i festiu.

Tot seguit
Plaça del Garitu. DINOSAURES
Una de les cites que no 
pot faltar a El Garitu. 



Diumenge 12
A les 9 del matí
Parc dels Pinetons. PREPARACIÓ DE LA MONUMENTAL PAELLA 
D’ARRÒS. Direcció gastronòmica: Amics de la Paella
Preu del tiquet: 4 € 
Com en els últims anys, l’organització no donarà ni coberts ni plats. 
Per això, demanem que tothom vingui amb els seus plats i coberts.

A les 12 del migdia
Plaça de les Flors de Maig
CONCERT VERMUT amb JOAN COLOMO
Joan Colomo és un crac. No content amb haver injectat una 
revitalitzant dosi de frescor a The Unfinished Sympathy, ni amb 
capitanejar La Célula Durmiente, el grup més lliurepensador de l’estat, 
a més de seguir assajant amb els clàssics i influents Zeidun, Colomo 
s’ha tret de la màniga un disc en solitari que representa una de les 
sorpreses més interessants i refrescants de la temporada.
www.joancolomo.com

A les 12 del migdia
Parc dels Pinetons. XERINGADA  

A les 2 del migdia
Parc dels Pinetons. REPARTIMENT DE LA PAELLA 
A partir de 2/4 de 3 de la tarda no podrem garantir la qualitat ni 
l’existència d’arròs a les persones que vinguin amb el tiquet. 

A les 4 de la tarda
Parc dels Pinetons 
SOBRETAULA PAELLERA amb LA PORTÀTIL FM
La Portàtil FM és un conjunt d’arrel tradicional caracteritzat per la 
seva versatilitat, per l’acordió diatònic negre, pel virtuosisme de la seva 
flauta travessera i per la base contundent d’un contrabaix.
www.laportatil.cat

A 2/4 de 6 de la tarda
Casal de la Gent Gran. Ball de saló

 A les 6 de la tarda
Pista coberta del Parc Pompeu Fabra
CONCERT DE MúSICA CLÀSSICA amb STANISLAV STEPANEK (violí) 
i MÉLANI MOLINA VILLOTA (arpa)

A les 6 de la tarda
Plaça de l’Església. JAM DE DANSA I MúSICA PER A ADULTS I NENS 
a càrrec d’AS D’ARTS

A les 6 de la tarda 
Parc dels Pinetons 
CIRC EN FAMÍLIA amb ARTESCENA SOCIAL. Us convidem a gaudir 
d’una tarda pràctica de circ amb tota la família. Farem equilibris, 
malabars, acrobàcies, rulos, maquillatge i més....
Amb la col·laboració de l’associació de Circ Sirocus 
i Casal de Joves “La Fusteria”.

A les 8 del vespre
Plaça del Garitu
TASTET DEL PROJECTE JC SUPERSTAR. Presentació d’una cançó 
del JC Superstar que s’està preparant per a aquest octubre al Cecuca 
a càrrec de Sifanofa Teatre/cia Saraualatèxtil

A 2/4 de 9 del vespre
Plaça de l’Església
CIRC PÀNIC. L’home a la recerca del seu camí, i el màstil que el 
busca, per fer-li de pes, de càrrega, d’enemic o d’aliat.
www.sites.google.com/site/jcircpanic

A 2/4 de 10 del vespre
Plaça del Garitu
NYANDú. La vida és un ritual, i cal viure-la com a tal. A la Torre d’Oris-
tà hi ha una tribu de personatges familiars que alimenta les ànsies de 
qualsevol artista. Cadascú té alguna particularitat que el fa especial als 
ulls dels altres. D’aquesta comunitat tribal n’ha sortit Nyandú, un ésser 
mitològic que neix d’aquest passat anecdòtic; tres guerrers musicals 
agermanats des de la infància que aposten per la immediatesa de les 
melodies per arribar al fons de cadascú i donar pas a la part lírica.
www.nyandu.cat

A les 11 de la nit
Aparcament de Can Mills
THIS IS UP presenta CONTROLLED FALLING PROJECT 
En un laboratori a l’antiga, un grup de científics es posen a prova. 
Un misteriós professor mesurarà els seus límits físics i junts desafiaran 
la llei de la gravetat. Un projecte d’alta energia que combina el teatre, 
el circ, el clown, la dansa i la percussió.
www.thissideupacrobatics.com/

A continuació
Plaça del Garitu. A PUNT

A l’acabar
Plaça del Garitu
LA TERRASSETA DE PRÉIXENS. La Terrasseta de Préixens és una 
octadeformació musical que camina a cavall de Tàrrega i Igualada per 
camins de les Terres de Ponent. Parteix de la sobreexplotació del filó 
de la rumba catalana, però l’avorreix i s’aferra a la patxanga i la música 
festiva, tot i que mai oblida la seva essència. Músics que s’ho passen bé 
a dalt de l’escenari i ho donen tot.
www.laterrassetadepreixens.cat

I després
Plaça del Garitu. MANDOILEK. Mandoilek és una banda molt recent 
que té per objectiu oferir un directe festiu, amb cançons pròpies de 
rumba, reggae, ska... Els cinc músics de Mandoilek vénen de bandes 

consolidades a l’escena musical d’Euskal Herria, com Amaiur, 
Pin Pan Pun Band o Sokaide. La banda, 

liderada avui pel trikitilari Igon Olaguenaga 
i el bertsolari i lletrista Unai Mendibil, 
assegura un animat directe amb lletres 
en euskera i matisos d’humor en els 
seus comentaris.  



Dilluns 13
A les 11 del matí
Parc dels Pinetons
TALLER DE SARDANES

A les 11 del matí
Plaça de l’Església
TALLER DE CIRC VIU I RIU
Vine a gaudir d’un taller de circ com mai s’ha vist! 
En aquest taller podran gaudir grans i petits d’una gran 
quantitat de malabars fets amb material reciclat.
www.viuiriu.cat

A les 12 del migdia
Plaça d’Anselm Clavé
Neix el GARITOT amb NAN MERCADER
TALLER de PERCUSSIO per a la canalla 
La percussió és un món ple de sons, de formes, de colors, de volums, 
de contrastos..., un sens fi de sensacions que desperten la curiositat 
dels més menuts.
És fàcil comprovar com aquest ampli univers sonor invita el nen a 
descobrir els sons dels instruments, a escoltar-los amb sorpresa, a 
generar sons a través de manipular-los, a sentir curiositat per com  
es diuen, a crear els seus propis codis rítmics. 
www.nanmercader.com

A les 12 del migdia
Parc dels Pinetons
AUDICIÓ DE SARDANES amb LA COBLA CIUTAT DE GIRONA 
Coneguda i a bastament popular dins el món cultural català per la seva 
qualitat i professionalitat, la Cobla Ciutat de Girona ha destacat per 
la seva trajectòria com a formació professional dins de l’àmbit de la 
música popular catalana amb una dedicació plena i un treball constant 
de superació.
www.coblaciutatdegirona.com

A 2/4 de 7 de la tarda 
Plaça del Garitu
GARIT-ART. Espectacles de petit format representats per les places 
i carrers de la nostra vila.
Trobareu clowns, equilibris, dansa vertical, malabars i altres 
disciplines circenses acompanyats de música en viu.

A 2/4 de 8 del vespre
Pista coberta Parc Pompeu Fabra
CONCERT amb l’ORQUESTRA METROPOL
www.lametropol.com

A les 8 del vespre
Plaça del Garitu
CIA. DARAOMAI presenta PELAT
Retrobar-se amb l’essència de textures arraconades d’abans d’ahir. 
Compartint-se, observant-se. Un tronc pelat voltant entre pell i os. 
Respiracions continues suspeses. De vegades entretallades buscant 
un frec o un ball. Potser una dansa simplement? Prenent el temps 
per gaudir veient la gent movent-se treballant o treballant movent-se. 
Escoltant-se sense urgència. Responsabilitat subtil tensada a mà. Un 
pessic de tacte, un pessic de tots. Un pessic de circ.

A les 10 de la nit 
CORREFOC. Recorregut: plaça de l’Església, carrer de Teresa Oller, 
carrer de Sant Ramon, Carrer del Doctor Klein, Carrer del Montseny, 
carrer de l’Hospital, carrer de Teresa Oller, plaça d’Anselm Clavé i 
plaça de l’Església.

En acabar 
Plaça de l’Església. CORREAIGUA

A les 11 de la nit
Aparcament de Can Mills
MAKADAM KANIBAL presenta GAVALO KANIBAL

Som-hi senyors i senyores! Veniu i enfronteu-vos a la felicitat des-
gastada d’un petit circ sense carpa... L’època d’abundància s’ha 
acabat, no en queda massa... o gens!
http://www.makadamkanibal.com/

En acabar
Plaça del Garitu. A PUNT

I després
Plaça del Garitu

MESCLAT. El grup, a part d’interpretar les seves cançons més cone-
gudes, també ofereix una mostra del seu quart disc, el qual aniran 
ensenyant per la xarxa a mesura que en vagin enregistrant les cançons.
http://mesclat2012.blogspot.com.es/

A continuació
Plaça del Garitu. PD D.O. (Denominació d’Origen)

A les 12 de la nit 
Pista coberta Parc Pompeu Fabra
BALL amb l’ORQUESTRA METROPOL. Amb música totalment en direc-
te i amb un repertori polivalent aposta per la modernitat en la posada 
en escena amb dinamisme i varietat.
www.lametropol.com



A continuació
Plaça del Garitu 
A PUNT

En acabar
Plaça del Garitu
MAZONI. Mazoni és el projecte musical de l’empordanès Jaume Pla. 
Va fundar el seu primer grup als 13 anys i va anar acumulant projec-
tes fins erigir-se en líder dels seminals Holland Park. Després d’un any 
viatjant per Europa, va abandonar la banda per centrar-se en Mazoni, 
el projecte amb què ha trobat la seva veu personal i també el reco-
neixement del públic, reafirmat amb discos com el recent Fins que la 
mort ens separi.
www.mazoni.net

I després 
Plaça del Garitu
IL XEF MALATESTA. Il Xef Malatesta surt de la seva cuina-laboratori 
l’any 2011 amb l’objectiu de mostrar la seva poètica i versatilitat 
sonora. La seva música arrossega a l’espectador cap a un univers 
canviant de cançons que oscil·len entre la introspecció i l’eufòria.
www.ilxefmalatesta.com 

A les 12 de la nit 
Pista coberta del Parc Pompeu Fabra
BALL DE NIT amb L’ORQUESTRA MONTGRINS
www.orquestramontgrins.com

Dimarts 14
A les 12 del matí
Plaça de Les Flors de Maig
EL GARITET amb LA TRESCA I LA VERDESCA
A quant va la mel?
Dimonis, formigues, bèsties mitològiques i venedors de mel; cada his-
tòria té una cançó i cada cançó és un joc que els animadors i músics, 
vestits d’apicultors, proposen al públic que, jugant, esdevé protagonista 
de la història.
http://www.latresca.com

A les 5 de La tarda
Parc dels Pinetons. TALLER DE SARDANES

A les 6 de la tarda
Parc dels Pinetons
AUDICIÓ DE SARDANES amb LA COBLA MONTGRINS 
www.orquestramontgrins.com

A les 6 de la tarda
Plaça del Garitu
DULCE DUCA. “Um belo dia” és un projecte de vida, un espectacle 
embolcallador i purament emocional. Els malabars són el resultat d’una 
comunicació corporativa emotiva, intrigants i integrant al públic de 
totes les edats en un instant ple de vida.

A 2/4 de 8 del vespre
Pista coberta del Parc Pompeu Fabra
CONCERT DE FESTA MAJOR amb L’ORQUESTRA MONTGRINS 
Fundada l’any 1884 a Torroella de Montgrí, la Cobla Orquestra 
Montgrins és actualment la degana del nostre país. És un referent 
indiscutible en la història de la música a Catalunya. Guardonada, entre 
d’altres, amb la creu de Sant Jordi de la Generalitat i el premi Nacional 
de Música, atorgats al mèrit per la llarga trajectòria en la divulgació de 
la música i la cultura catalana arreu del món.
www.orquestramontgrins.com

A les 8 del vespre
Plaça de l’Església
TRIFALDÓ presenta L’eS3
L’eS3 és un espectacle on es combinen diverses tècniques de circ 
entrellaçades amb tocs de pallasso i dansa acrobàtica.
Tres executius trenquen les cadenes que els lliguen al sedentarisme i a 
la rutina de l’oficina. El cos es savi, diuen, i la incomoditat començarà 
a fer-se’ls present i l’actitud i la indumentària reclamarà aire i espai. 
Comencen a jugar amb les carteres: se les passen de l’un a l’altre. 
S’asseuen a menjar una bossa de patates... i a beure aigua que fan 
brollar per la boca per remullar-se.

A les 9 del vespre
BALL DE DIMONIS. CORREFOC INFANTIL 
Recorregut: plaça de l’Església, carrer del Doctor Klein, carrer de Sant 
Ramon, carrer de Teresa Oller, plaça d’Anselm Clavé i plaça de l’Església. 

A les 10 de la nit
Plaça del Garitu 
LES VESPRADES. La cercavila gastronòmica amb THE PATILLES BAND
Innovació, diversió i qualitat, The Patillas combina show amb bona 
música, Rock-Llatí amb Funk, Pop amb Reggae ... creant una atmosfera 
festera que no et deixarà indiferent. Amb versions de Los Rodríguez, 
Fito i els Fitipaldis, Muchachito Bombo Inferno, Tequila, Andrés 
Calamaro, Red Hot Chilli Peppers, Kiko Veneno o Ketama contagien 
ràpidament el seu bon rotllo i les ganes de gaudir de la nit.
www.myspace.com/thepatillas



Dimecres 15
A les 11 del matí
Església de Santa Maria 
MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANTA MARIA, 
PATRONA DE CARDEDEU 
En Ramon Berenguer IV i sa muller Na Peronel·la d’Aragó tindran el 
gust d’oferir el ball dins l’Església. Seguidament, Missa Major.

A les 12 del migdia
Plaça de l’Església 
ENTREMESOS DEL QUINZE 
Ball de Gegants Vells Ball de Dimonis
Ball de Bastons Ball de Bastons
Ball de Cintes Ball del Verro
Ball de Figures Sardana
Ball del Gegant Montseny 
i Capgrossos

A les 6 de la tarda
Plaça de l’Església
TARDA DE CULTURA POPULAR
Un any més, la Colla Bastonera de Cardedeu, organitza una tarda de 
cultura popular. Bastoners menuts, mitjans i grans ballaran danses del 
repartori clàssic de ball de bastons, i sobretot balls de tonades i gestos 
propis de Cardedeu, gentilesa dels músics de la colla.  
En coordinació amb la Nit Temàtica del Garitu, el conjunt convidat 
enguany són els Pastorets de Torredembarra, en representació de 
la comarca reivindicada del Baix Gaià, al nord de la comarca del 
Tarragonès. 
Ball de bastons de Cardedeu i ball de Pastorets de Torredembara es 
combinaran a plaça en una vesprada que culminarà amb el sopar 
temàtic amb productes propis del Baix Gaià. 

A les 9 del vespre
Plaça del Garitu
SOPAR TEMÀTIC DEL BAIX GAIÀ 
(Tarragonès)
Sobretaula amb FOLKATR3S
Polkes, jotes, xotis, masurkes, rumbes, valsets, pasdobles... 
xampanyes, cercles circassians... un viatge amb melodies populars 
i tradicionals de sempre i de nova creació, per acompanyar balls i 
danses, dels Països Catalans, Occitània, Euskal Herria, Irlanda i 
d’altres països mediterranis.
www.facebook.com/folk.tres

A les 12 de la nit
Plaça del Garitu 
A PUNT

A les 12 de la nit tocades
La festa s’acaba, però encara hem 
d’escoltar les darreres paraules del Nonu. 
LES NONES
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