Diumenge 16 de novembre,

a les 11.00 h, a la Plaça de can Dachs
Conèixer el 1714 jugant!
A càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima.
Jocs ideals per jugar en família i per persones de totes les edats, a
partir dels 5 anys.

Dijous 20 de novembre,

a les 20.00 h, a la Biblioteca (c. Centre, 49)
300 contes per un Tricentenari: reguitzell de contes catalans per
adults
A càrrec d’Albert Estengre.
Els contes ens expliquen, són una manera divertida de parlar de
nosaltres, de fer veure com som i com resolem allò que ens passa.
Amb els contes se’ns pot deixar ben retratats. Vet aquí aquest reguitzell de contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Se sortejarà un farcell cultural del 1714 entre les persones assistents.

ACTES DEL
TRICENTENARI
DE 1714
A LA GARRIGA

A partir del mes de setembre,

a la Biblioteca (c. Centre, 49)
Guia de lectura i mostra bibliogràfica sobre la Guerra de Successió, el
1714 i el Tricentenari, tant per a infants com per a adults.

Més info: www.visitalagarriga.cat

De l’11 de setembre al
21 de novembre de 2014
300 anys d’història a través
d’activitats culturals, literatura, jocs,
tallers, exposicions...

ACTES DEL TRICENTENARI DE 1714 A LA GARRIGA
Dijous 11 de setembre de 2014,

a les 11.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música (Plaça del Silenci,
s/n)
Acte Institucional de la Diada i Espectacle poètic: “Hem escollit.
Vinguts del que fórem, restem el que som.”
A càrrec d’Òscar Intente, actor.

Dissabte 4 d'octubre,

a les 12.00 h, a la Biblioteca (c. Centre, 49)
Hora del Conte, especial commemoració 1714: “Avi, què va passar
el 1714?”
A càrrec d’Albert Estengre, narrador i titellaire.
Un conte que explica als més joves què es commemora a Catalunya
per la Diada.

Dijous 9 d'octubre,

a les 20.00 h, a la Biblioteca (c. Centre, 49)
Conferència: “Dels segadors als vigatans. La fi de l’Estat català”
A càrrec de Ramon Riera, músic i historiador.
Una sessió dinàmica, amb projeccions, audiovisuals, mapes, audicions de peces de l’època, objectes i/o roba de l’època, reproduccions de textos, eines i materials.

Divendres 17 d’octubre,

a les 18.00 h, a la Biblioteca (c. Centre, 49)
La Revolució dels sabors!
A càrrec de Regina Martí, narradora.
Una experiència sensorial i literària per a infants de 6 a 12 anys que
descobriran olors, formes, textures, colors i sabors dels diferents
ingredients que van protagonitzar la revolució del sabor que va viure
Catalunya a finals del s. XVIII.

Dijous 23 d'octubre,

a les 20.00 h, a can Raspall (c. Banys, 40)
Conferència: “Qui va pagar la guerra. Els ajuntaments de Catalunya
ofegats arran de la Guerra de Successió”
A càrrec de Llorenç Ferrer Alós, catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona.
Quin volum d’endeutament va generar la Guerra de Successió? Qui
va deixar els diners? Com s’hi va fer front en anys successius? Quina
càrrega fiscal va significar pels ajuntaments al llarg de tot el segle
XVIII?

Dissabte 25 d’octubre,

a les 17.30 h, al Centre de Visitants (Ctra. Nova, 46)
Taller familiar: “Viatgem al 1714!”
A càrrec de 2 educadors/es d’Aura Didàctica i Difusió Cultural.
Un viatge en tots els sentits i de tots els sentits al 1714, per a famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys.
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o 93 113 70 31.

Dijous 13 de novembre,

a les 20.00 h, a la Biblioteca (c. Centre, 49)
Presentació del llibre “Les dones del 1714”
A càrrec de l’autora, Patrícia Gabancho.
La participació de les dones assenyalades en els fets del 1714 és
molt desconeguda; malgrat que hi ha personatges fascinants, mai
ningú no n'ha parlat. Un original recorregut pels fets més importants
del 1714 des d'un punt de vista femení.
Se sortejarà un exemplar del llibre entre les persones assistents.

Del 7 al 21 de novembre,

a la Plaça de can Dachs
Exposició: “300 anys després”
És una mostra que aborda el Tricentenari des d’una perspectiva
diferent, amb una mirada moderna, desinhibida i reflexiva. Parla de la
Guerra de Successió, evidentment, però també parla dels 300 anys
que han passat des d’aleshores i de com aquests tres segles han fet
possible el país que som avui.

