
 

 
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI 

 

    
PROJECTE DE RECUPERACIÓ PROJECTE DE RECUPERACIÓ PROJECTE DE RECUPERACIÓ PROJECTE DE RECUPERACIÓ 
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

DE LA GARRIGADE LA GARRIGADE LA GARRIGADE LA GARRIGA    
 
 
 ACTES: 
 
• Dijous 29 setembreDijous 29 setembreDijous 29 setembreDijous 29 setembre, a les 20:00 h20:00 h20:00 h20:00 h, a la Sala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan Garriga (Caixa de Manlleu): Acte Acte Acte Acte 

d’homenatge als catalans presos als camps de concentració nazisd’homenatge als catalans presos als camps de concentració nazisd’homenatge als catalans presos als camps de concentració nazisd’homenatge als catalans presos als camps de concentració nazis. Presentació del llibre “KL 
Reich”, de Joaquim Amat-Piniella, a càrrec de David Serrano i Blanquer. Organitza 
Òmnium Cultural de la Garriga. 

• Divendres 30 setembreDivendres 30 setembreDivendres 30 setembreDivendres 30 setembre, a les 20:00 h20:00 h20:00 h20:00 h, a la Sala d’ExposicionsSala d’ExposicionsSala d’ExposicionsSala d’Exposicions de la Plaça de Can Dachs, 
Inauguració exposició sobre Inauguració exposició sobre Inauguració exposició sobre Inauguració exposició sobre elelelel camp de concentració  camp de concentració  camp de concentració  camp de concentració de Mauthausende Mauthausende Mauthausende Mauthausen de l’Amical de 
Mauthausen i xerrada-debat de presentació a càrrec de la Sra. Pilar Molins (filla d’un 
deportat). Hi haurà una petit aperitiu per a tots els assistents. L’exposició restarà oberta 
fins el dia 16 d’octubre. 

• Dissabte 1 octubreDissabte 1 octubreDissabte 1 octubreDissabte 1 octubre, a les 10:00 h10:00 h10:00 h10:00 h, amb sortida des de la Sala d’ExposicionsSala d’ExposicionsSala d’ExposicionsSala d’Exposicions de la Plaça de 
Can Dach, Ruta guiada per descobrir el patrimoni de la Guerra CivilRuta guiada per descobrir el patrimoni de la Guerra CivilRuta guiada per descobrir el patrimoni de la Guerra CivilRuta guiada per descobrir el patrimoni de la Guerra Civil: refugis antiaeris, 
cases d’acollida de refugiats, zones víctimes de bombardejos... A càrrec d’en Joan Garriga, 
historiador. A l’inici es farà una presentació-introducció històrica. 

• Dissabte 1 d’octubreDissabte 1 d’octubreDissabte 1 d’octubreDissabte 1 d’octubre, a les 19:00 h19:00 h19:00 h19:00 h, a la Sala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan Garriga (Caixa de Manlleu): Presentació 
del treball de recuperació de la memòria oral de la Garrigatreball de recuperació de la memòria oral de la Garrigatreball de recuperació de la memòria oral de la Garrigatreball de recuperació de la memòria oral de la Garriga, que actualment es troba en curs. 

• Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte 1 octubre1 octubre1 octubre1 octubre, a les 21:30 h21:30 h21:30 h21:30 h, a la Sala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan GarrigaSala Joan Garriga (Caixa de Manlleu): Cinefòrum Cinefòrum Cinefòrum Cinefòrum 
amb el documental “Els mestres catalans: de la guerra a l’exili”amb el documental “Els mestres catalans: de la guerra a l’exili”amb el documental “Els mestres catalans: de la guerra a l’exili”amb el documental “Els mestres catalans: de la guerra a l’exili”, d’Agustí Corominas. 
Introducció a càrrec del director i moderació del debat a càrrec d’en Joan Garriga. 

 

 

Descobrim un patrimoni molt poc conegut del nostre passat recent! 
 

Col�laborem amb el Projecte de Recuperació  
de la Memòria Històrica de la Garriga! 

 
 

 
Àrea de Patrimoni 


