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9 de març de 2011 

 

Normes per a la confecció de les catifes 
 
 
Un dels principals objectius de l’Associació es el procurar que es confeccionin les catifes amb 

elements naturals, preservant la tradició de la festa a la Garriga. 

 

 Utilitzar exclusivament elements vegetals. 

 La base de les catifes han de ser els clavells i sencers. Si es desfullen que sigui en llocs 

petits i molt concrets. 

 No es permet l’ús de serradures tenyides, farina, cordes, troncs d’arbre, canyes, pedres, 

sorra, sal o similars, excepte per fer petits detalls. 

 Utilitzar materials del bosc sempre que sigui possible, com ara ginesta, pinassa, flors de 

castanyer, etc. o podes de jardineria, heures, gespa, etc. També es pot utilitzar marro 

de cafè. 

 Es procurarà no emprar elements que puguin resultar perillosos en el decurs del pas de 

la processó. També es tindrà cura de no utilitzar elements alimentaris. 

 La recollida de flors, fulles o tiges del bosc ha de fer-se respectant les normes que 

regulen la defensa del medi de les espècies protegides. 

 No es permet fer dibuixos comercials, polítics o que atemptin al bon gust i a les normes 

d’urbanitat. 

 Cada carrer es proporcionarà els estris que utilitzi:  Regles, guixos, etc. 

 L’associació facilitarà un peu  d’informació per a cada carrer. 

 L’Associació procurarà camps de clavells per anar a collir, segons la disponibilitat dels 

camps del Maresme. També distribuirà mentre sigui possible obtenir -ne, esclòfia 

d’arròs, terra de pinyó, i altres elements tradicionals. 

 Si no hi ha camps de clavells per collir i sempre que el pressupost ho permeti, es 

compraran clavells que es distribuiran entre tots, de manera proporcional als metres 

quadrats de les catifes. Amb el mateix criteri de proporcionalitat es repartiren els 

colors. 

 Les amplades de les catifes han de ser proporcionals al carrer, de tal manera que es 

garanteixi la circulació de la gent per cada banda i el pas de cotxets o cadires de rodes. 

 En els carrers amples, les catifes tindran una amplada màxima de tres metres. 

 Es procurarà tenir acabades les catifes abans de les 12 del migdia, per fer viable la 

circulació dels visitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


