
ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL
BOMBARDEIG I DE FOMENT DE LA PAU

Del gener a l’abril de 2019

La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i 
comportaments que rebutgen la violència i prevenen els confl ictes 
tractant d’atacar llurs causes per solucionar els problemes mit-
jançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions. 

Més informació a www.visitalagarriga.cat i www.lagarriga.cat

“Si volem un món de pau i de justícia cal pos ar decididament 

la intel·ligència al servei de l’amor” 

Antoine de Saint-Exupery 

ELS SILENCIS I LES FERIDES DE FA 80 ANYS ES COMBATEN
DES DE LA MEMÒRIA I LA JUSTÍCIA

Per cinquè any consecutiu, les àrees de Patrimoni i de Cooperació programem, en el 
marc del projecte LA GARRIGA PEL FOMENT DE LA PAU, un seguit d’activitats, al voltant 
de dues dates assenyalades: la commemoració del bombardeig que va patir la Garriga al 
gener de 1939 i la celebració del Dia Internacional de la Pau, fi xat per les Nacions Unides 
el 21 de setembre. 
Les activitats serveixen per establir  un paral·lelisme entre el que va passar a la Garriga 
fa 80 anys i el que segueix succeint avui arreu del món. 
Si bé en els darrers anys havíem volgut fer girar les activitats a l’entorn d’una idea cen-
tral que en feia de fi l conductor, enguany, en tractar-se del 80è aniversari, hem intentat 
donar un pes especial a totes aquelles històries i espais de memòria que ens poden 
explicar què va passar a la Garriga, tant aquell trist 29 de gener de 1939, com durant la 
Guerra Civil i la llarga repressió (i el llarg silenci) franquista. 
Per això, i més enllà d’una xerrada que ens introduirà en aspectes poc coneguts d’aquells 
anys, el Refugi Antiaeri de l’Estació, el Camp d’Aviació de Rosanes, els espais bombarde-
jats i la fossa comuna de la Doma hi tenen molta presència. I també els centres educa-
tius, als quals hem intentat implicar més que mai a les activitats.
I, per completar el programa, hi ha diverses propostes artístiques que ens faran re-
fl exionar sobre aquests temes: espectacles teatrals (alguns en llocs tan especials com el 
refugi Antiaeri de l’Estació) i, fi ns i tot, l’estrena d’una òpera amb segell local.
Perquè només des de la memòria i la justícia podrem, de mica en mica, trencar els silen-
cis i les ferides que van començar amb les bombes de fa 80 anys.

Amb el suport de:

Organitza: 



Dissabte 26 de gener, 12 h • Església de la Doma

B-80/15: INAUGURACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ “REDIBUJANDO EL 
GERNIKA”
Instal·lació d’art lumínic a l’interior de l’església de la Doma, amb 
la presentació a càrrec de la seva creadora, l’artista Luisa Álvarez.
Una imatge icònica i reconeguda arreu del món com el Gernika, 
dins d’una església gòtica, i ben a prop de la fossa comuna de la 
Guerra Civil.
La instal·lació es podrà visitar també els dissabtes 2 i 9 i els 
diumenges 3 i 10 de febrer, de les 11 h a les 14 h.
Organitza: La Filanda espai de creació

13 h • Can Ramos (c. fi gueral, 57)

CONCERT-HOMENATGE B-80/15
 Performance en record de les 15 víctimes del bombardeig i concert 
de Jana Sirés. Amb la participació del grup Gospel Joy la Garriga i 
d’alumnes i mestres de l’Institut Vil·la Romana.
Hi haurà servei de bar.
Organitza: La Filanda espai de creació
Amb la col·laboració de la Fundació Universitària Martí l’Humà 

Diumenge 27 de gener, 12 h • Església de la Doma

UN CRIT PER LA MEMÒRIA 
ACTE INSTITUCIONAL DE COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG
80 anys després del bombardeig feixista de la Garriga, segueix 
sent necessari recordar aquell episodi que ha estat silenciat 
durant tantes dècades. Ho farem amb un acte institucional conduït 
per la Glòria Font, que comptarà amb parlaments institucionals, 
testimonis i l’actuació de Marina Rosell.
• 12.00 h: Acte institucional i “Un crit per la memòria”, de Marina 
Rosell.
• En acabat, descoberta de la nova senyalització memorial de la 
fossa comuna del cementiri de la Doma i ofrena fl oral.

Dimarts 29 de gener, 14.45 h • Refugi antiaeri de l’estació

ACTE DE RECORD DE LES VÍCTIMES 
DEL BOMBARDEIG DE LA GARRIGA
Al dia i hora exactes en què es compliran els 80 anys del 
bombardeig, que va deixar quinze víctimes mortals a la Garriga, 
es farà un petit acte d’homenatge que consistirà en una ofrena 
fl oral i la descoberta d’una placa en record de les persones que 
hi van morir.

Diumenge 3 de febrer, 11.00 h
Des de la plaça de Santa Isabel

RUTA GUIADA: RESPOSTES I 
MEMÒRIES DEL BOMBARDEIG
Passejada guiada per respondre les preguntes clau del bombardeig 
de la Garriga (qui, com, per què, quan, on) i per conèixer les 
conseqüències que va tenir a través d’històries concretes i 
personals de persones o famílies que el van patir. 
Amb la participació de l’historiador David Gesalí.
Organitza: Centre de Visitants

Diumenge 10 de febrer, 10.30 h, 11.45 h i 13 h
Refugi Antiaeri de l’Estació

VISITES TEATRALITZADES AL REFUGI 
Sabíeu que les dones varen tenir un paper fonamental en la 
construcció del refugi antiaeri de l’estació? I no només a la Garriga: 
la força de treball femenina fou fonamental per protegir vides 
humanes i organitzar la rereguarda.
Dues veïnes de la Garriga de gener de 1939 ens ajudaran a 
comprendre la dimensió d’una guerra sagnant que va arribar a tots 
els racons del país, i ho faran des de la seva condició de dones, fent 
visible el confl icte de gènere. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon 610 47 78 23 o 
a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

Dissabte 23 de febrer, 20 h • Refugi Antiaeri de l’Estació

ESPECTACLE TEATRAL: 36 + 1
A càrrec de Maria Pla
36 poemes a partir del 36, de Ricard Creus, és una visió íntima 
dels fets que es van produir a partir del 18 de juliol de 1936. 
L´autor, que llavors era un nen, ens parla en primera persona de la 
guerra, de la postguerra, i de la lluita silenciosa que va portar a la 
recuperació de les llibertats democràtiques.
A 36+1, un individu qualsevol ens parla des de l´experiència de 
la vida diària i no únicament des dels esdeveniments polítics i 
militars. És una proposta propera perquè connecta emocionalment 
amb un període ple de renúncies que encara avui ressona amb 
insistència; i distanciada en la forma per una teatralitat que defuig 
de l´estètica bèl·lica i els testimonis traumàtics, i la fa universal.
Places molt limitades!
Informació i entrades (5 €) a: www.teatrelagarriga.cat

Dissabte 9 de març, 20 h • Refugi antiaeri de l’estació

ESPECTACLE TEATRAL: A L’OMBRA 
DELS FUSELLS. DONES QUE CREEN 
HISTÒRIA
A càrrec de Maria Jover i Joana Romero
Un recorregut per textos de dones que van viure la Guerra Civil i 
l’exili. Entrevistes, discursos, poemes, diaris, vivències que relaten el 
dia a dia d’aquestes dones, les seves inquietuds, desitjos, mancances, 
voluntats, pors, anhels... Dones, també de la Garriga, que van crear 
malgrat el temps històric que van viure, que han deixat petjada en 
nosaltres: Mercè Rodoreda, Frederica Montseny, Gloria Fuertes, 
Clementina Arderiu, Ernestina de Champourcin, Teresa Pàmies, 
Àngela Figueras Aymerich o Concha Méndez, entre d’altres. 
Perquè la memòria s’ha de mantenir en alerta i la història, viva. 
Perquè les dones també van ser protagonistes d’una història que 
les ha ignorat.
Places molt limitades!
Informació i entrades (5 €) a: www.teatrelagarriga.cat

Diumenge 27 de gener, 18 h
Teatre de la Garriga – El Patronat (el Passeig, 42)

ÒPERA: LA MATERNITAT D’ELNA
La Maternitat d’Elna va ser una institució humanitària, fundada el 
novembre de 1939 per la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz, 
destinada a ajudar les dones catalanes i espanyoles embarassades 
i exiliades durant la Guerra Civil. L’òpera de La Maternitat d’Elna 
explica la història de dues mares acollides per Elisabeth. Malgrat el 
refugi que Elna representava per a elles, les seves famílies seguien 
estant fragmentades i molts éssers estimats seguien morint en 
camps de concentració.
Aquesta òpera, del compositor Martí Carreras, és una estrena 
que compta amb la col·laboració i patrocini de l’Ajuntament de la 
Garriga i amb la participació especial de l’Orquestra de Cambra 
de la Garriga.
Informació i entrades (12 €) a: www.teatrelagarriga.cat 

Dilluns 28 de gener, 19 h • Can Raspall (c. Banys, 40)

XERRADA: ALGUNS ASPECTES POC 
CONEGUTS DE LA GUERRA CIVIL A 
LA GARRIGA 
A càrrec de Ramon Ferrandis, Joan Garriga, Montse Lapuerta, Pep 
Mas, Antoni Pardo i Manel Vilar.
L’ensenyament durant la Guerra Civil, les cartes que enviaven 
garriguencs des del front de guerra, els bombardejos sobre la 
Garriga, el cost humà de la guerra... Tot això i més podreu descobrir 
assistint a aquesta xerrada, que posarà l’accent sobre alguns temes 
poc coneguts del confl icte al nostre poble.
Organitza: Associació La Garriga Secreta

Dissabte 16 de febrer, 20 h
Teatre de la Garriga – El Patronat (el Passeig, 42)

ESPECTACLE TEATRAL: MÀTRIA
Màtria és un viatge artístic d’amor. Com encarar la memòria 
familiar en un Estat forjat en l’oblit? Quin és el llegat familiar de 
les ferides de la Guerra Civil? I quin és el paper que juguen les 
nostres mares?
Enrique Isart Alonso va morir afusellat pel franquisme el 14 d’agost 
del 1939 a Cartagena. Va deixar una carta escrita amb un missatge 
a la seva mare Virgínia Alonso. El seu cos roman desaparegut des 
d’aquella data en un de tants marges on s’ha construït la Transició 
exemplar de l’Estat Espanyol.
A través de les seves cartes i dels materials de les dones de la 
família, Carla Rovira Pitarch construeix un espai escènic per 
reivindicar la Història, reapropiar-nos d’ella i generar un espai de 
debat col·lectiu per narrar el silenci.
L’espectacle i el públic es trobaran a sobre de l’escenari.
Places limitades!
Informació i entrades (12 €) a: www.teatrelagarriga.cat

Diumenge 17 de febrer, 11 h • Des del Casal de Rosanes

TALLER FAMILIAR: EL CEL DE 
ROSANES PLE D’OCELLS DE FERRO
Activitat familiar centrada en el coneixement i descoberta d’un 
aeròdrom militar. Com eren els avions que hi havia? Quines 
funcions tenien? Com funcionaven? I els aviadors, qui eren? D’on 
venien? Què són els rangs militars? Quina funció, en defi nitiva, 
tenia l’aeròdrom republicà de Rosanes. Mitjançant les maquetes 
i les explicacions de la guia, els infants i joves podran construir la 
seva pròpia maqueta de paper d’un dels models dels avions.
Organitza: Centre de Visitants

LA COMMEMORACIÓ DEL BOMBARDEIG 
ALS CENTRES EDUCATIUS
Des que, l’any 2004, l’Àrea de Patrimoni de 
l’Ajuntament va iniciar el Projecte de Recuperació 
de la Memòria Històrica, s’ha aconseguit que tots els 
centres educatius treballin a l’entorn del bombardeig 
que va patir la Garriga l’any 1939 i de tot allò que 
l’envolta. Actualment, en aquest sentit, tot l’alumnat 
de la Garriga passa, en un o altre moment, per les 
visites guiades al refugi Antiaeri de l’Estació.
Aquest any, però, coincidint amb el 80è aniversari 
del bombardeig, s’ha volgut implicar especialment 
els centres educatius en la commemoració, i alguns 
s’hi han sumat amb activitats més enllà de les que 
realitzen cada any:

• Escola Tagamanent
Ruta sobre el llibre “El meu carrer”. 

• Escola Sant Lluís
Activitat  “L’educació en temps de guerra”. 
Ruta sobre el llibre “El meu carrer”.

• Institut Manuel Blancafort
Cinefòrum “El camp d’aviació i el bombardeig de la 
Garriga”.

• Institut Vil·la Romana
Cinefòrum “El camp d’aviació i el bombardeig de la 
Garriga”.
Ruta teatralitzada “La Garriga plena de refugiats!”. 
Activitat “L’educació en temps de guerra”. 


