
2019FM
DIMECRES 14

DIJOUS 15

DIVENDRES 16

DISSABTE 17

DIUMENGE 18

DIMARTS 13

22:00 Concert de Jazz
Chiringuito de Garraf

19:00 Volei Platja + DJ
Platja de Garraf

17:00 Castells de sorra
Platja de Garraf

23:00 Festa Flower-Power
Caleta del Club Nàutic

18:45 'Yogui-Lates’
Platja de Garraf

13:00 Vermut Popular
Club Nàutic Garraf

12:00 ‘Txupinazo’ + Xaranga
Plaça de l’Església

21:00 Sopar d’entrepà + Bingo 
amb sorteig de regals
Club Nàutic Garraf

18:30 Inflables infantils aquàtics
Club Nàutic Garraf

10:30 Pujada a Can Lluçà
 •  Botifarrada
 • Gimcana infantil
Sortida des del Club Esportiu Garraf

22:00 Festa Gran
  •  Concurs de truites
  •   Preu: 5€ per persona
  •  Menys de 12 anys gratuït
  •  Inclou cobert i guarniment
Plaça de l’Estació de Garraf

19:30 Correbars
 •  Recorregut pels bars del poble
 •  2€ Tapa + Beguda
Club Esportiu Garraf

10:00 Neteja solidària
• Esmorzar per a tots els participants
Platja de Garraf

18:00 Zumba
  •  Per a tots els públics
Plaça de l’Estació de Garraf

23:00 Focs artificials i Rom 
cremat
Platja de Garraf

18:30 Xocolatada Popular + Mag 
Infantil
Plaça Baró de Güell “Wilson Supermarket”

18:00 Teatre infantil + adult
Plaça de l’Estació de Garraf

11:00 Missa
Església de Garraf
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Excel. Ajuntament de Sitges, A.VV. de les 
Casetes de la Platja, A.VV. de Garraf, Adom 
Autonomia, Ànima Sitges, Arlequino, Aruba 
Luba, Cantera Promsa, Club Esportiu Garraf, 

Club Nàutic Garraf, GbG{4}, Idevents, JV 
Manufactura del Caucho, Masia Can Lluçà, 

Metres Quadrats, Restaurant El Chiringuito de 
Garraf, Restaurant La Cúpula, Toldos Costa, 

Torrons Vicens, Unilever i Wilson Supermarket

COL·LABORADORS

Africa, Aixa, Albert, Aleix, Alessandra, Alessio, 
Chiqui, Claudia, Elliot, Elena, Elisa, Enzo, Jordi, 
Júlia, Justine, Laura, Matias, Marta, Oriol, Paula, 

Pol, Renzo, Ruth, Shaina, Toni, Victor i Zak

COMISSIÓ DE FESTESPREGÓ
Veïnes i veïns de Garraf,
La Festa del poble de Garraf tornarà a servir, un any més, 
per retrobar-nos amb veïnes, veïns, familiars, amics i 
coneguts. Amb el pas del temps la celebració d’aquest espai 
emblemàtic i paradisíac, banyat pel mar Mediterrani i als 
peus del massís del Garraf, s'ha consolidat. Ha servit de 
transmissió de la cultura i dels vincles socials entre diferents 
generacions d'un indret únic i signular del nostre municipi. 
Aquesta cita estiuenca del que antigament havia estat un 
poble de pescadors és, doncs, un símbol de valors que són 
llegats als més petits com el treball col·lectiu, la cooperació 
i la solidaritat, amb els quals ens sentim molt identificats.
Les festes tenen una funció socialitzadora perquè ens 
permeten amb satisfacció reforçar la nostra identitat 
col·lectiva. Enguany una Comissió renovada ha agafat el 
relleu de l'anterior equip per preparar un ampli programa 
d'actes culturals i socials pensats per a grans i petits. Per 
això, vull agrair-vos l'esforç i el treball desinteressat de totes 
les persones implicades en la preparació d'aquesta festa del 
poble de Garraf, als membres de la Comissió actual i a la 
Comissió anterior. La celebració no seria possible sense 
vosaltres com tampoc sense moltes altres persones que 
també hi participen com a part de la comunitat local per fer 
possible aquesta festa grossa. 
Com a gran novetat, la nova comissió aposta per reivindicar 
una festa més sostenible i, per això, utilitzaran gots 
reutilitzables amb l'objectiu de reduir el plàstic d'un sol ús. 
Aquesta festa serà, doncs, aquest any un espai excel·lent 
per donar exemple i contribuir a conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de respectar l’entorn. I en aquesta línia, 
també es farà una altra acció de sensibilització per primera 
vegada en el marc de la festa com una neteja solidària a la 
platja de Garraf. Aquest acte innovador conviurà amb els 
actes tradicionals com la pujada a Can Lluçà, el 'Txupinazo', 
la Festa Gran o la xocolatada popular.
Us convido a tothom a gaudir intensament d'aquesta festa 
i de totes i cadascuna de les activitats del programa que 
teniu a les mans. Si em permeteu, en aquest primer 
missatge com a alcaldessa voldria encoratjar-vos a 
participar-hi. Per a mi també serà molt especial perquè la 
viure amb molt d'orgull des d'un altre punt de vista.
Us desitjo una molt bona festa!

Aurora Carbonell i Abella
Alcaldessa de Sitges


