
COMMEMORACIÓ DEL 
75È ANIVERSARI 

DEL BOMBARDEIG 
DE LA GARRIGA

29 de gener de 1939 - 29 de gener de 2014

La Garriga, del 26 de gener 
al 15 de febrer de 2014
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Dissabte 15 de febrer, 
a les 19:00 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música (plaça 
del Silenci): 
Presentació del documental “Ni perdono, ni oblido”, de 
Joan Giralt.
Es tracta d’un magnífic treball de recerca realitzat a l’Institut Vil·la 
Romana, que parla dels bombardejos franquistes i de la retirada 
republicana en general, però més concretament investiga sobre 
una famosa fotografia de la retirada i la família que hi apareix, 
que havia tingut relació amb la Garriga.

+ info: www.visitalagarriga.cat
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Diumenge 26 de gener, 
a les 12.00 h, a la plaça de l’Església: 
Teatre al carrer “La Garriga, a la guerra!”. 
Nats Teatre, sota la direcció de Joan Monells, portarà als carrers 
de l’entorn de l’església una adaptació de l’espectacle teatral 
de carrer escrit per Pristins Fivallers que es va estrenar ara fa 5 
anys, amb la commemoració del 70è aniversari del bombardeig. 
Una visió quotidiana de l’abans i el després del bombardeig, per 
entrar de cap a la història i refl exionar sobre la tragèdia de la 
guerra.

Dimecres 29 de gener, 
a les 14.45 h, davant del Refugi Antiaeri de l’Estació: 
Acte institucional de commemoració del 75è aniversari del 
bombardeig de la Garriga.
Parlaments i ofrena fl oral al monument, davant del Refugi 
antiaeri de l’Estació, el mateix dia i hora en què es va produir el 
bombardeig l’any 1939.

Dijous 30 de gener, 
a les 20:00 h, a can Raspall (c. Banys 40): 
Xerrada “La guerra civil del 1936, causes i desenvolupament” 
a càrrec de Pelai Pagès. 
Aquesta conferència, a càrrec de Pelai Pagès, serà la primera 
de les tres xerrades amb les que podreu obtenir una visió 
panoràmica i actualitzada de les causes i conseqüències de la 
Guerra Civil.
El conferenciant, doctor en Història contemporània i professor 
de la Universitat de Barcelona, ens parlarà de la guerra, però 
aprofundirà especialment en les seves causes, de manera que 
puguem comprendre fàcilment com es va gestar l’esclat d’aquest 
confl icte tan transcendent per al nostre poble i el nostre país.

Dijous 6 de febrer, 
a les 20:00 h, a can Raspall (c. Banys 40): 
Xerrada “L’estructura repressiva de la dictadura a la 
postguerra” a càrrec de Ricard Vinyes. 
El Doctor Ricard Vinyes, catedràtic d’Història Contemporània de 
la Universitat de Barcelona i investigador incansable, ha realitzat 
nombrosos estudis i treballs, alguns tan coneguts com el que va 
donar origen al documental “Els nens perduts del Franquisme”, 
i ha comissariat exposicions tan exitoses com “Les presons de 
Franco”.
Aprofundirà en les conseqüències de la guerra, particularment 
en els primers anys del franquisme i la seva política repressiva.

Dijous 13 de febrer, 
a les 20:00 h, a can Raspall (c. Banys 40): 
Xerrada “El confl icte de 1936-1939 al Vallès Oriental” a 
càrrec de Joan Garriga. 
El Doctor Joan Garriga, historiador garriguenc, ha realitzat 
nombroses investigacions a l’entorn de la II República, la Guerra 
Civil i el franquisme al nostre poble, a Granollers i, en general, 
al Vallès Oriental.
En aquesta xerrada se centrarà precisament a donar una 
visió general del desenvolupament del confl icte a la comarca 
i, especialment, parlarà de les conseqüències del mateix en el 
nostre àmbit més proper.


