De l’1 al 7 d’octubre als restaurants de 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 informació
turística i de serveis de la Garriga.

De març a juny, setembre i octubre:
Divendres, diumenges i festius: de 10 a 14h
Dissabtes: de 10 a 14h / de 16 a 19h

Assaboreix plats d’inspiració modernista als restaurants del poble que participen d’aquesta iniciativa, durant tota la setmana de les jornades:

Termes La Garriga
Hotel Blancafort Spa Termal
Calàbria Restaurant
Llavors
El Nou Trull
Granja cafeteria La Mila
Alambí Restaurant
Bar Restaurant Jovi
El Cafè del Casino
Braseria El Racó

Juliol i agost:
Dimarts, dimecres, dijous, diumenges i festius:
de 10 a 14h
Divendres i dissabtes: de 10 a 14h / de 16 a 19h

www.visitalagarriga.cat

Des de Vic
Carretera C17 direcció Barcelona
Línia Vic - Granollers (Sagalés)
Línia R3 direcció Barcelona - L’Hospitalet

La Plaça de
Narcisa Freixas
La Plaça
del Silènci

La Plaça de
Can Dachs

La Plaça de
Santa Isabel
Can Raspall
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Participen

De novembre a febrer:
Dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 14h
Carretera Nova, 46 · 610 477 823
info@visitalagarriga.cat

COM ARRIBAR
Des de Barcelona
Carretera C17 direcció Vic
Línia Granollers - Vic (Sagalés)
Línia R3 direcció Vic - Puigcerdà

Col·laboren

VII JORNADES MODERNISTES
DE LAGARRIGA

CUINA MODERNISTA A
LA GARRIGA

Dibuix de Francesc Todó i Garcia (1922-2016)

APROFITA LES JORNADES
MODERNISTES PER
DESCOBRIR LA GARRIGA!

5, 6 i 7

d’octubre
de 2018

FIRA
ESPAI MODERNISTA I TERMAL ubicat a la
plaça de Can Dachs i al carrer Centre. Carpa
institucional modernista, tallers, espais d’època... Vine i trasllada’t a principis del segle XX
amb tallers per adequar el teu vestuari i complements, pentinar-te o descobrir vells oﬁcis.
Horaris:
• Dia 6 d’octubre, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
• Dia 7 d’octubre, de 10 a 14 h

Activitats
ESPAI D’OFICIS D’ÈPOCA
Mostra i venda de productes artesans
TALLERS EFÍMERS
Diversos tallers de petit format...
TALLER D’ESGRAFIATS MODERNISTES
A càrrec d’Antequem SL
Dia 6 d’octubre, d’11 a 13 h, plaça de can Dachs
Es reinterpretarà la tècnica de l'esgraﬁat a la mida
dels infants artesans, perquè puguin fer una de les
tècniques més representatives del Modernisme.
Nenes i nens podran anar passant pel taller, on,
amb diversos materials, fabricaran un esgraﬁat de
diversos colors que es podran endur a casa.
Observacions: Recomanat a partir de 5 anys
Organitza: Centre de Visitants

TALLER DE VITRALLS MODERNISTES
A càrrec d’Antequem SL
Dia 6 d’octubre, de 17 a 19 h, plaça de can Dachs
Es reinterpretarà la tècnica del vitrall emplomat a
la mida dels infants artesans, perquè puguin fer
una de les tècniques més representatives del Modernisme.
Nenes i nens podran anar passant pel taller, on,
amb diversos materials, fabricaran un vitrall que es
podran endur a casa.
Observacions: Recomanat a partir de 5 anys
Organitza: Centre de Visitants

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
ESCENCES D’UN ARQUITECTE, MANUEL
JOAQUIM RASPALL
A les 19.00 h a Can Raspall
Teatralitzacions de 20 minuts, que ens mostraran
M. J. Raspall en el seu àmbit més personal, a Can
Raspall, quan feia pocs anys que l’arquitecte havia
acabat la seva primera obra.
Organitza: Centre de Visitants

CONFERÈNCIA DE L’ANY FABRA: DADES
I CURIOSITATS ENTORN DEL ‘SENY
ORDENADOR DE LA LLENGUA CATALANA’
A càrrec de Mònica Montserrat, Consultora
a la UOC i coordinadora del Postgrau de
Correcció i Assessorament Lingüístic de la
UAB
A les 19.30 h a Can Raspall (c. Banys, 40)
A la xerrada, la ponent farà un recorregut
cronològic per les diferents etapes vitals de
Pompeu Fabra. I ens parlarà sobre dades,
anècdotes, curiositats i algunes descobertes
relacionades amb la vida, l’obra i el context social
del “seny ordenador de la llengua catalana”.

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
INAUGURACIÓ DE LES VII JORNADES
MODERNISTES DE LA GARRIGA
A les 20.30 h a Can Raspall (c. Banys, 40)
Parlaments institucionals i brindis amb una copa
de cava per a tothom.

CLOENDA DEL TALLER DE COSTURA
MODERNISTA
A les 21.00 h a Can Raspall (c. Banys, 40)
PISCOLABIS MODERNISTA HARMONITZAT
PER L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA GARRIGA
A les 21.30 h a Can Raspall (c. Banys, 40)

VISITA GUIADA: EL MODERNISME QUE NO VA
PODER SER
A càrrec del Centre de Visitants de la Garriga.
Des de la plaça del Silenci, 11.00 h
El Modernisme, el Noucentisme, l’Eclecticisme...
l’arquitectura de l’estiueig burgès de fa 100 anys
és per tot arreu a la Garriga. Però no hi és tota. Hi
ha projectes que mai no van veure la llum. D’altres
que van quedar a mitges i, amb el temps, han
desaparegut, s’han transformat del tot o només en
queda algun element. I encara d’altres que han estat
deﬁnitivament eliminats pel “progrés”.
Ens acompanyeu a descobrir aquest Modernisme
invisible?
Organitza: Centre de Visitants

ESCENCES D’UN ARQUITECTE, MANUEL
JOAQUIM RASPALL
Passis: 11.00 / 12.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 h
a Can Raspall
Teatralitzacions de 20 minuts, que ens mostraran
M. J. Raspall en el seu àmbit més personal, a Can
Raspall, quan feia pocs anys que l’arquitecte havia
acabat la seva primera obra.
Organitza: Centre de Visitants

EL SENYOR DE LES BALDUFES
A càrrec de la Cia. Penélope y Aquiles
A la plaça de Can Dachs
Passis: a les 11.30 i a les 18.00 h.

CARRUATGE-LLANÇADORA DE LA PLAÇA DEL
SILENCI A LA PLAÇA NARCISA FREIXAS
A càrrec de Sagalés i Antequem SL
De les 16.30 a les 19.30 h

El Senyor de les Baldufes ve des de llocs desconeguts
per capturar-nos amb el seu misteri i presentar-nos
l’univers baldufesc que ha creat, on cada baldufa
pren vida pròpia, en un món únic i delirant.
Muntat en el seu tricicarro, viatja pel globus gairebé
sense descans, transportant la totalitat d’aquest
cosmos que manipula amb virtuosisme i encant.
Un espectacle entre el circ i el teatre que us
entusiasmarà!

Un carruatge-llançadora farà viatges amunt i
avall pel Passeig, unint les places del Silenci i de
Narcisa Freixas. Qui tingui la sort de viatjar-hi, anirà
acompanyat d’un personatge vingut de 100 anys
enrere que, a més, li explicarà secrets i enraonies de
la Garriga de l’estiueig.

CONCERT-VERMUT DE PIANOLA
A càrrec del pianolista Josep Domènech i del
musicòleg Jordi Roquer
A les 12.30 h a la Plaça de Santa Isabel

L’únic circ de puces del món format exclusivament
per puces femelles.
Després de molts assajos i molta paciència les puces
de la Teia Moner fan proeses ﬁns i tot impossibles
pels humans. Són valentes, meravelloses i
encantadores.
Aquestes heroïnes porten noms d’artistes que han
destacat pels seus números de circ. Us deixareu
seduir per les artistes més minúscules de la Terra?

Una pianola oferirà en directe la música que
s’escoltava i es ballava als ambients burgesos de 100
anys enrere. I ho farà fent servir rotlles de pianola
Victoria, fets a la fàbrica de la Solfa, la fàbrica dels
Blancafort a la Garriga.
Entre peça i peça i mentre, qui vulgui, fa el vermut,
en Jordi Roquer ens presentarà l’estudi que ha
elaborat sobre aquesta fàbrica, la més important de
l’Estat. L’estudi us el podeu llegir i descarregar al web
del Centre de Documentació Històrica
www.cdh.lagarriga.cat.

PUCES CIRKUS MONER
A càrrec de Teia Moner
A la Plaça Narcisa Freixas. Passis: 17.00 i 18.30 h

TRENCADÍS DE DANSES
A càrrec de l’Esbart Dansaire de Granollers
A la Plaça Narcisa Freixas. A les 17.45 h
Arreu del nostre territori és ple de formacions que
mantenen el nostre patrimoni cultural. Un d’aquests
béns són les danses que es ballen a diversos pobles i
ciutats. L’Esbart Dansaire de Granollers ens presenta
un recull d’aquests balls de diferents èpoques,
especialment danses de l’estil modernista.

A BERENAR PA AMB XOCOLATA!
A les 18.00 h, a la Plaça Narcisa Freixas i a la
Plaça de Can Dachs
Podreu degustar un dels berenars més clàssics (i
més bons) dels que es fan i es desfan a casa nostra.
I ho podreu fer, si sou a la plaça de Can Dachs,
mentre veieu “El senyor de les baldufes”, i, si sou a
la plaça Narcisa Freixas, mentre gaudiu dels balls
vuitcentistes.

VISITA GUIADA + SOPAR-SOIRÉE: “RASPALL
I EL SEU IMAGINARI: L’ARQUITECTURA
MODERNISTA EN ESTAT PUR”
A les 19.30 h, amb sortida i ﬁnal a Can Raspall
(c. Banys, 40)
Manuel J. Raspall va treballar tant al poble que
gairebé es podria dir que va redibuixar la Garriga
amb la seva ploma. Va fer-ho ﬁns a tal punt que hi
havia diverses illes de cases on, a part dels carrers
que les envoltaven, que també, tots els ediﬁcis
havien estat dissenyats per ell. On eren aquestes
illes? Quins projectes arquitectònics hi va plantejar?
Què en queda, avui?
Descobrim conjuntament un dels aspectes més
curiosos de Raspall i culminem-ho amb un soparsoirée a casa seva, a base de productes locals.
Inscripció prèvia obligatòria a info@visitalagarriga.cat
o al telèfon 610 47 78 23.
Preu: inclou visita+ sopar
Tarifa normal: 12 €/pax
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
VISITA GUIADA: L’ARQUITECTURA
D’ESTIUEIG MÉS ENLLÀ DE RASPALL
A càrrec de Lluís Cuspinera
Punt de trobada a la Plaça del Silenci, a les
11.00h
Raspall va redibuixar la Garriga. Però l’estiueig va
portar molts d’altres arquitectes al poble. I tothom
hi va deixar la seva empremta, a vegades amb un
sol projecte, però d’altres amb la construcció de
nombrosos ediﬁcis escampats pel poble.
Amb l’acompanyament d’en Lluís Cuspinera,
descobrirem algunes d’aquestes cases, exemples
de la manera de viure d’una classe social
privilegiada que podia pagar els dissenys
d’alguns dels arquitectes més reconeguts: Josep
Puig i Cadafalch, Raimon Duran i Reynals, Emili
Sala Cortès, Xavier Turull Ventosa, Tomàs Nualart...

ESCENCES D’UN ARQUITECTE, MANUEL
JOAQUIM RASPALL
Passis: 11.00 / 12.00 h a Can Raspall
Teatralitzacions de 20 minuts, que ens mostraran
M. J. Raspall en el seu àmbit més personal, a Can
Raspall, quan feia pocs anys que l’arquitecte havia
acabat la seva primera obra.
Organitza: Centre de Visitants

CLOWN, HUMOR GESTUAL I CIRC DE
CARRER: MINUTE
A càrrec de la Cia. Jam
A la plaça de Can Dachs. A les 11.30 h
En un temps en què la fotograﬁa digital ha deixat
enrere l’època dels rodets i els revelats i on ningú
es preocupa del nombre de fotos que realitza,
un aﬁcionat a la fotograﬁa es passeja per pobles
i ciutats amb la seva antiga càmera de fotos,
cercant aquelles cares que ell considera més
fotogèniques.
Per aquest peculiar fotògraf, la ciutat és l’escenari
perfecte i tu pots ser el seu proper retrat. La seva
càmera no deixa indiferent a ningú, produint
somriures, ganyotes i un munt de sorpreses.
Minute és un espectacle de carrer que pretén
recuperar per uns minuts un oﬁci que ha mort
amb el pas del temps i que omplirà la plaça
d’humor.

DESFILADA DE MODA MODERNISTA
A càrrec del Taller de costura modernista de
la Garriga
A les 12.30 h a la plaça de Santa Isabel
Una desﬁlada de moda modernista amb vestits
i complements magníﬁcs confeccionats per
l’alumnat del Taller de costura modernista de la
Garriga.
La burgesia de fa 100 anys envairà, per una
estona, la plaça de Santa Isabel!

