
Aprofita les Jornades 
Modernistes per descobrir 
la Garriga!
Veniu al Centre de Visitants. És un espai per a la 
interpretació del patrimoni i la història locals. 
Exposicions, audiovisuals, visites guiades, 
teatralitzacions, tallers, activitats per famílies...
Al Centre de Visitants hi trobareu tota la informa-
ció turística i de serveis de la Garriga.

Lloga una 
GUIMO!

Les Guies Mòbils 
(GUIMO) són unes 
tauletes digitals que 
pots llogar al centre 
de visitants. Et 
permetran fer els 
itineraris al teu ritme i 
amb tota la informa-
ció. El GPS et mar-
carà el camí i, a cada 
punt d’interès, un 

Centre de Visitants
Carretera Nova, 46
Tel. 931137031/610477823
Caps de setmana i festius de 
10h a 14h
info@visitlagarriga.cat

Can Raspall

Sala d’exposicions

Capella de Sta 
Maria del Camí

Teatre de la Garriga 
El Patronat
Estació de tren

Plaça de l’Església

Centre de visitants 
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Miquel Sebastià

vídeo t’ajudarà a 
descobrir els secrets 
del patrimoni i la 
història de la Garriga.

www.visitlagarriga.cat

facebook-com/lagarrigapatrimoniturisme

@lagarrigacdv

Situacions:

Organitza: Amb el suport de:

Col·labora:



Divendres 25 de juliol

Taller “Modernitza’t!”
A les 18.00 h al pati de can Raspall (c. Banys, 40)  

Taller adreçat a infants de 3 a 10 anys. Els nens i nenes que hi 
participin s’emportaran a casa un objecte commemoratiu de les 
Jornades Modernistes de 2014, creat per ells mateixos. 
Disposaran de diferents materials que els permetran potenciar 
la seva creativitat, per expressar, de manera artística, tot allò 
que els suggereixi l’estil modernista: mòbils fets amb motius 
decoratius observats a edificis de La Garriga, làmines i dibuixos 
d’inspiració modernista, composicions amb diferents textures i 
materials aplicant tècniques de l’època, etc.
 
Inscripció: Sense reserva prèvia, incorporació per ordre 
d’arribada. Activitat de pagament.
Observacions: Es requereix la presència d’un adult o acompan-
yant per cada infant o grup d’infants participants.
Preu:  1 € per infant.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

Xerrada-visita inaugural: “Bon cop de Raspall!”
A càrrec de Lluís Cuspinera i Carme Clusellas
A les 20 h a can Raspall (c. Banys, 40)

Una petita xerrada dedicada a parlar de la vida i l’obra de 
Manuel J. Raspall, un il·lustre garriguenc que es va convertir en 
l’arquitecte modernista per excel·lència de tot el Vallès Oriental, 
a càrrec dels dos màxims experts en la seva figura. La xerrada 
acabarà amb una visita guiada, una classe pràctica, mostrant 
els mil detalls que amaga l’edifici de can Raspall.

Concert de guitarra
A les 22.30 h a la capella de Santa Maria del Camí. Espai 
cedit per Grup Tort
Amb Manel Sánchez. 

Peces de Tàrrega, Emili Pujol, J. Turina, Torroba, Tedesco i 
Castelnuovo.

Manel Sánchez Riera, nascut a Sant Feliu de Codines, 
comença la seva trajectòria musical a l'escola de música de St. 
Feliu. Després de passar pels conservatoris de Granollers i 
Sabadell, cursa el grau superior al CSM de Còrdova. Posterior-
ment perfecciona els seus estudis a la Koblenz International 
Guitar Academie amb el professor Aniello Desiderio. Com a 
colofó d’aquest periple interpreta el "Concierto de Aranjuez" 
amb l'orquestra Filharmònica del Rhin. Actualment compagina 
l'agenda internacional de concerts amb les tasques de profes-
sor a la Musikschule der Stadt Troisdorf d’Alemanya.

Dissabte 26 de juliol

Visita guiada a l’Arxiu Cuspinera 
A les 11 h a can Raspall (c. Banys, 40)

Can Raspall és una antiga masia documentada al segle XIV, casa 
materna de l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall i Mayol, que la 
va reformar el 1903. Avui la casa acull l’Arxiu Cuspinera, cedit per 
l’arquitecte Lluís Cuspinera, un fons important per a l’estudi del 
modernisme i de l’arquitectura en general. El mateix arquitecte 
ens el comentarà.

Visita guiada a l’exposició de pintures de Comes  
Busquets
A les 18.30 h a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu 
Dameson, Plaça de can Dachs s/n

Josep Comes i Busquets (Barcelona, 1924) presenta una 
col·lecció de pintures hiperrealistes d’interiors modernistes, fetes 
amb la tècnica de tremp d’ou.
Format a Sabadell, durant la postguerra es guanyà la vida 
emblanquinant esglésies cremades. D'aquí evolucionà a pintor 
decorador, grafista i professor de dibuix. La dedicació a la pintura 
artística no serà fins als anys 70, quan començà a participar en 
exposicions col·lectives, premis nacionals i internacionals a 
Catalunya, principalment.
Als anys 60, fixà la seva residència a l'Ametlla del Vallès on viu 
actualment.

Visita guiada: La nit del Modernisme
A les 20.00 h, amb sortida des de can Raspall (c. Banys, 40)

Recorregut per algunes de les principals cases modernistes del 
Passeig, com can Durall, la casa Fages, la casa Colom... Parlant 
d’arquitectura i de Raspall, però també de la societat i l’economia 
de fa 100 anys, del que va representar l’arribada de la burgesia 
barcelonesa a la Garriga, del context històric, a Catalunya, 
Espanya, Europa...
Les guies aniran vestides d’època, i conduiran les persones que 
hi participin, entre d’altres, als jardins de can Barbey, il·luminats 
per a l’ocasió. 
Una vegada arribades al Teatre de la Garriga “El Patronat”, les 
persones participants gaudiran d’un petit refrigeri amb copa de 
cava inclosa i se’ls farà entrega d’un obsequi modernista.

Inscripció: prèvia obligatòria a info@visitalagarriga.cat o als telèfons 
93 113 70 31 o 610 47 78 23.
Preu:  inclou visita+obsequi+refrigeri copa de cava
Tarifa normal: 8€/pax 
Tarifa reduïda: 4€/pax, nens fins a 14 anys* 
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

*en motiu de l’Any de Turisme Familiar, descompte del 50% en els nens/es fins a 14 anys.

Concert. “Elles: les modernistes”
A les 22.30 h al Teatre de la Garriga-el Patronat (Passeig, 42)
Amb Maria Teresa Garrigosa (soprano), Jordi Cortada (tenor) i 
Manuel Ruiz (piano)

Cançons de Narcisa Freixas, Carme Karr, Lluïsa Denis, Isabel 
Güell i Lluïsa Casagemas
D’un sector de la burgesia il·lustrada, sorgiren una sèrie de figures 
femenines molt actives en la literatura, les arts i la música, que 
van generar un punt de trobada a la revista Feminal de comença-
ments del segle XX. Pel que fa a la música, va destacar un grup 
que va deixar importants testimonis en la composició. Cançons, 
majoritàriament, peces per a piano, però també músiques de 
cambra-saló d’interessant factura.
El poeta i il·lustrador Apel.les Mestres va estar molt a prop 
d’aquestes activitats, i moltes de les compositores van tenir en 
compte els seus textos per a les seves cançons. 

Diumenge 27 de juliol

Visita teatralitzada: Els estiuejants. Gent de 
Barcelona. 
A les 11 h, amb sortida des de l’estació de tren de la Garriga 
(Ronda del Carril s/n)

L’arribada dels estiuejants de Barcelona a l’estació de tren, per 
passar l’estiu al poble, era tot un esdeveniment. El públic ho 
podrà reviure, amb personatges de tot tipus, que els aniran 
conduint a través d’espais, patrimonis i records de l’estiueig 
burgès de fa 100 anys. Senyors, masovers, minyones... i un guió 
per capbussar-se de ple en un món que ha anat desapareixent, 
fins arribar a la casa d’estiueig, on el servei tindrà preparat un 
petit refrigeri de cava fresc, per recompensar els assedegats 
visitants.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

Actuació de l’Esbart Maragall
A les 19.30 h a la plaça de l’Església

El Ballet Folklòric “Esbart Maragall” és una entitat nascuda a inici 
dels anys 30 del segle XX i lligada des dels seus inicis al Casal 
Catòlic de Sant Andreu. El grup treballa des de les seves diverses 
seccions (l'Escola, el Cos de Dansa i el Juventus) per difondre 
arreu la dansa catalana tradicional i defensar-ne el seu potencial i 
qualitat. El seu repertori és ample i variat amb danses de tot 
tipus: de nova creació, tradicionals, arranjaments... sempre amb 
una mirada al futur però respectant les arrels i el llegat que ens ha 
deixat el temps i la història de la nostra terra.

Totes les activitats són gratuïtes excepte aquelles on estigui expressament indicat.


