
ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL
81 ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG

I DE FOMENT DE LA PAU
De gener a març de 2020

La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i 
comportaments que rebutgen la violència i prevenen els confl ictes 
tractant d’atacar llurs causes per solucionar els problemes mit-
jançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions. 

Més informació a www.visitalagarriga.cat i www.lagarriga.cat

“Si volem un món de pau i de justícia cal pos ar decididament 

la intel·ligència al servei de l’amor” 

Antoine de Saint-Exupery 

LA VIOLÈNCIA I LA INJUSTÍCIA ES COMBATEN DES DE
LA FRATERNITAT I LA SOLIDARITAT

Ja fa sis anys que les àrees de Patrimoni i de Cooperació programem, en el marc del 
projecte LA GARRIGA PEL FOMENT DE LA PAU, un seguit d’activitats, al voltant de dues 
dates assenyalades: la commemoració del bombardeig que va patir la Garriga al gener 
de 1939 i la celebració del Dia Internacional de la Pau, fi xat per les Nacions Unides el 
21 de setembre. 
Les activitats serveixen per connectar el que va passar a la Garriga fa 81 anys i el que 
succeeix encara avui arreu del món. 
Enguany, hem volgut posar el focus en la solidaritat entre persones i pobles, tan present 
i universal, a la Garriga i al món, fa 81 anys com avui, malgrat els contextos adversos 
polítics i econòmics, històrics i actuals.
Són la solidaritat, la fraternitat, la sororitat i la lluita conjunta de persones i pobles les 
que van possibilitar durant la Guerra Civil l’acollida de persones refugiades, la superació 
d’episodis de violència i de repressió, la lluita internacional al costat de la II República 
atacada pel feixisme...
I són aquestes mateixes solidaritat, fraternitat, sororitat i lluita de persones i pobles les 
que minoren, encara que sigui només una mica, el patiment de tanta gent que suporta 
la injustícia institucionalitzada del segle XXI, que salven vides a la Mediterrània, que 
injecten energia a qui està lluitant a l’altra banda del món...
Perquè només aquest combat compartit de persones i pobles pot lluitar contra les violèn-
cies del segle XXI, de la mateixa manera que ho va fer contra les bombes de fa 81 anys.

Amb el suport de:

Organitza: 



Diumenge 26 de gener, 11h • Des de la plaça de Santa Isabel

RUTA GUIADA: RESPOSTES I MEMÒRIES 
DEL BOMBARDEIG
Passejada guiada per respondre les preguntes clau del bombardeig 
de la Garriga (qui, com, per què, quan, on) i per conèixer les con-
seqüències que va tenir a través d’històries concretes i personals 
de persones o famílies que el van patir. 
Amb la participació de l’historiador David Gesalí.
Coorganitza: Centre de Visitants

Dimecres 29 de gener, 14.45 h • Refugi antiaeri de l’estació

ACTE DE RECORD DE LES VÍCTIMES DEL 
BOMBARDEIG DE LA GARRIGA
Al dia i hora exactes en què es compliran els 81 anys del bombar-
deig, que va deixar quinze víctimes mortals a la Garriga, es farà 
un petit acte d’homenatge, amb una ofrena fl oral i parlaments 
institucionals.

Dissabte 1 de febrer, 18.30 h
Llibreria Strogoff  (c. Can Xic Corder, 2)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“CATALUNYA ANY ZERO.
CRÒNICA VISUAL DE LA DESFETA”
“Al fi nal de cada bomba llençada hi ha moltes vides. I molts mons 
que s’ensorren”, diuen David Gesalí i David Íñiguez, autors d’un 
llibre que presenta imatges de la brutal destrucció del territori i 
la societat catalanes a mesura que va caient en mans de l’exèr-
cit franquista, acompanyades de narracions personals del bàndol 
perdedor. 
Podrem conversar amb els autors, just el dia del 81è aniversari de 
l’entrada franquista a la Garriga.
Col·labora: Llibreria Strogoff 

Diumenge 23 de febrer, 11 h • Refugi Antiaeri de l’Estació

TALLER: L’EDUCACIÓ EN TEMPS
DE GUERRA
La Garriga va acollir, durant la Guerra Civil, nombrosos grups 
escolars provinents de llocs de l’Estat espanyol que havien estat 
ocupats per les tropes franquistes o que patien bombardejos sis-
temàtics. Centenars de nens i nenes, i les seves mestres, van seguir 
amb la seva tasca a la Garriga, en condicions molt difícils.
A través d’aquest taller, similar a un joc de rol, coneixerem el pe-
riple que va patir tota aquesta gent i com va ser la seva estada al 
nostre poble. Edat mínima pel taller: 12 anys
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Coorganitza: Centre de Visitants

Diumenge 1 de març, 11 h • Centre de Visitants (Ctra. Nova, 40)

TALLER FAMILIAR: EL CEL DE ROSANES 
PLE D’OCELLS DE FERRO
Activitat familiar centrada en el coneixement i descoberta d’un 
aeròdrom militar. Com eren els avions que hi havia? Quines fun-
cions tenien? Com funcionaven? I els aviadors, qui eren? D’on 
venien? Què són els rangs militars? Quina funció, en defi nitiva, 
tenia l’aeròdrom republicà de Rosanes. Mitjançant les maquetes i 
les explicacions de la guia, els infants i joves podran construir-se la 
seva pròpia maqueta de paper d’un dels models d’avió.
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Coorganitza: Centre de Visitants

Dissabte 21 de març, 17.30 h • Can Raspall (c. Banys, 40)

TALLER DE JOC FAMILIAR: “D’ARREU DEL 
MÓN. MEMÒRIA DE LA GENT NOUVINGU-
DA D’ABANS I D’AVUI”
A càrrec de Mamen Conte
En aquest taller dinàmic, els i les participants col·laboren en la 
creació d’un mapa comú físic i emocional on plasmar, no només 
la topografi a de les brigades internacionals (procedència, destins, 
recursos, memòries, contes i records d’arreu del món), sinó també 
les diferents mirades de les guerres i les persones migrades que 
han arribat i arriben a la Garriga. Una mirada geo-humanitària a 
la diferència, al respecte,  a la pluralitat i a la convivència pacífi ca.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia a patrimoni@ajlagarriga.cat. 

Diumenge 22 de març, 11 h • Des de la plaça de l’Església

RUTA GUIADA: NO US OBLIDAREM,
PER LA LLIBERTAT DEL MÓN
A càrrec de David Gesalí i David Íñiguez
Aquest itinerari ens permetrà descobrir la presència de les Briga-
des Internacionals a la Garriga durant la Guerra Civil, els motius 
que porten al seu reagrupament, la seva organització i objectius, 
els principals personatges, i com van afrontar les últimes setmanes 
de la guerra.  Entendrem perquè el municipi es converteix en ob-
jectiu de bombardeig i com responen a l’horror de la guerra tant la 
població civil com les i els brigadistes.

Dissabte 28 de març, 19 h, • A Can Fernández 
Punt de trobada: Casal de Rosanes

CINEFÒRUM: EL CAMP D’AVIACIÓ
I EL BOMBARDEIG DE LA GARRIGA
Projecció del documental realitzat l’any 2009 per l’Ajuntament de 
la Garriga, amb testimonis directes de l’activitat del Camp d’Avia-
ció de Rosanes i del bombardeig de la Garriga. La sessió es farà a 
l’interior del xalet racionalista de Can Fernández (o Can Gómez), 
un dels espais històrics (i gairebé inèdits) on va succeir la història. 
El documental serà presentat pels autors de l’estudi, David Gesalí 
i David Íñiguez, que, alhora, dinamitzaran la conversa al fi nal de 
la projecció.

Diumenge 9 de febrer, 11 h
Des del Refugi Antiaeri de l’Estació

RUTA GUIADA I TEATRALITZADA: 1936-1939, 
LA GARRIGA PLENA DE REFUGIADES
La Garriga tenia poc més de 3.000 habitants a l’inici de la Guerra. 
Poc abans d’acabar-la, en tenia 10.000. Persones que fugien de les 
zones de l’Estat espanyol ja ocupades per les tropes franquistes, 
gent que s’escapava dels bombardejos de Barcelona per anar a un 
lloc “més segur”, nens i nenes i les seves mestres que intentaven 
sobreviure al nostre poble... 
Una guia i refugiats i refugiades vinguts directament de la història 
ens submergiran als convulsos successos de la Garriga d’aquells anys.
Coorganitza: Centre de Visitants

Diumenge 16 de febrer, 11 h • Can Raspall (c. Banys, 40)

GIANNI RODARI:
CONTES PER A LA REVOLTA!
A càrrec d’Assumpta Mercader
Gianni Rodari era pedagog, periodista, mestre i autor d’un munt 
de contes. Les seves narracions trenquen esquemes i, amb molt 
d’humor i ironia, ens mostren les contradiccions dels nostres temps 
i ens esperonen el sentit crític. Amb les seves narracions va crear 
la llavor d’una autèntica revolta que reivindica un món més senzill, 
més honest i, en defi nitiva, més pacífi c.
Amb aquesta activitat gaudirem dels seus relats, els donarem la 
volta i hi jugarem fi ns a sentir de ple el gust de fer-nos nostres uns 
relats tan vigents i tan necessaris.

Dissabte 14 de març, 10 h
Des de Can Raspall (c. Banys, 40)

VISITA GUIADA: MODERNISME I GUERRA. 
HISTÒRIES CREUADES
La Garriga va canviar de dalt a baix amb l’arribada massiva d’es-
tiuejants de la burgesia barcelonina, que va transformar el paisat-
ge urbà, social i econòmic del poble. Aquesta nova realitat es va 
trencar en sec l’estiu de 1936, i l’espai fastuós de l’estiueig va ser 
ocupat per soldats, refugiades, hospitals, sindicats, partits polítics, 
indústries de guerra, locals populars...
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat 
Activitat de pagament.
Organitza: Centre de Visitants

Divendres 20 de març, 19 h
Llibreria Strogoff  (c. Can Xic Corder, 2)

VETLLADA LITERÀRIA: “MAI CAP HOME 
HA ESTAT ENTERRAT AMB MÉS HONOR”
A càrrec de Mamen Conte
Arriben a peu, en bicicleta, en tren o vaixell, persones d’arreu, 
republicanes, anarquistes, comunistes, socialistes, sindicalistes, 
demòcrates, desitjoses de frenar l’ascens del feixisme. Prop de 
35.000 voluntaris i voluntàries, provinents de més de cinquanta 
països diferents, vindran a lluitar a la guerra civil espanyola per 
socórrer la jove República, assetjada pel feixisme i abandonada a la 
seva sort per les democràcies occidentals. 
Amb aquesta vetllada literària, que inclourà una petita degustació, 
volem donar-los veu, recuperar la seva memòria i atansar-nos a la 
seva obra, per construir una nova mirada al valor i la sororitat dels 
pobles. Un merescut homenatge històrico-literari a les Brigades 
Internacionals i el seu pas per casa nostra.
AFORAMENT LIMITAT!
Col·labora: Llibreria Strogoff 


