PRESENTACIÓ
L’any 2014 s’han complert 10 anys de l’inici del
projecte de recuperació de la memòria històrica per
part de l’Ajuntament de la Garriga.
Les activitats realitzades amb aquest projecte han
estat molt diverses, però, en la major part dels casos,
han tingut relació amb la Guerra Civil espanyola, les
seves causes o les seves conseqüències. És el conflicte
armat que ens és més proper en el temps i en l’espai.
De totes maneres, el projecte ha intentat no quedar-se
només en el discurs històric, en la recuperació de
dades, dates i detalls de la guerra i les violències més
o menys evidents que encara ara genera, sinó aprofitar tot això per generar un discurs de pau. Perquè
l’objectiu final de conèixer la guerra no pot ser un
altre que fomentar camins de pau, construir un futur
lliure de violències.
La Garriga pertany a l’organització mundial Alcaldes
per la Pau- Mayors for Peace des de l’any 2005 i és un
dels municipis impulsors de la XARXA DE MUNICIPIS CATALANS PER LA PAU, en ple procés de
construcció. A més, al nostre poble hi ha diverses
entitats i col·lectius de persones que duen a terme
projectes de cooperació al desenvolupament arreu
del món, contribuint tant a la denúncia de situacions
injustes com també al foment de Zrelacions pacífiques entre els pobles.
És per això que la recuperació de la memòria, el
record del bombardeig de la Garriga de fa 76 anys,
pot i ha d’anar lligat al foment de la Cultura de la
Pau i que, avui, una cosa no pot anar sense l’altra.
Per això, durant l’any 2015 s’organitzaran activitats
al voltant de dues dates significatives:
- 29 gener: commemoració del Bombardeig de la
Garriga
- 21 de setembre: Dia Internacional de la Pau

La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie
de valors, actituds i comportaments que
rebutgen la violència i prevenen els conflictes
tractant d’atacar llurs causes per solucionar
els problemes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions.
Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
Oh pare de la nit, del mar i del silenci,
jo vull la pau però no vull l’oblit.
Màrius Torres
Més informació a www.visitlagarriga.cat
Amb la participació de:

Amb el suport de:

Organitza:

ACTES DE
COMMEMORACIÓ
DEL BOMBARDEIG
I DE FOMENT
DE LA PAU

ACTIVITATS
Acte institucional de commemoració del
bombardeig de la Garriga.
Data: 29/01
Hora: 14.45
Lloc: Davant del Refugi Antiaeri de l’Estació
Descripció: Acte institucional de record de les víctimes del
bombardeig feixista de la Garriga del 29 de gener de 1939,
a la mateixa hora en què va tenir lloc. Parlaments institucionals i ofrena d’un ram de flors.

Exposició “Desenterrant el silenci”.
Data: 30/01 a 15/02
Hora: Inauguració dia 30/01 a les 20.00 h.
Horaris exposició: De dijous a dissabte, de 17.00 h a 20.00
h. Diumenges, d’11.00 h a 14.00 h.
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson.
Descripció: Una magnífica exposició fotogràfica sobre
Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar, i tot el
projecte de recuperació de la seva memòria i el seu treball.
És una història tràgica però única, recuperada a peu de
fossa, al límit de l’oblit, que parla d’un mestre assassinat i
de la terrible repressió exercida contra el col·lectiu de
mestres d’aquells temps, així com de la vergonya de la
fosses comunes que encara existeixen l’Estat espanyol i
que sembla que mai no s’exhumaran.

Presentació del llibre “Desenterrant el silenci”.
Data: 30/01
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson
Descripció: L’investigador i autor del projecte “Desenterrant el Silenci”, ens presentarà el llibre sorgit del projecte,
escrit per Francesc Escribano, Francisco Ferrándiz i
Queralt Solé.

Visites teatralitzades al Refugi Antiaeri
de l’Estació
Data: 31/01
Hora: A les 11.00 h i a les 12.30 h
Lloc: Refugi antiaeri de l’estació
Descripció: Visites teatralitzades a càrrec del Centre de
Visitants de la Garriga. Un garriguenc o garriguenca de
1939 acompanyarà els visitants dins del refugi. Fa escassos
segons que ha sonat el toc d’alarma que anuncia l’inici
imminent d’un bombardeig. A l’interior del refugi, el
personatge farà reviure als visitants les sensacions i
sentiments que provocava una situació com aquella.
Places limitades. Cal inscripció prèvia als telèfons 93 113
70 31 / 610 47 78 23 o a info@visitalagarriga.cat.

Espectacle “Defensa’m, perquè és mentida”.
Data: 01/02
Hora: 12.00 h
Lloc: Can Raspall
Descripció: Lectura dramatitzada a partir de textos
originals. És el clam d’un home empresonat i condemnat a
mort injustament que demana a la seva filla en una última
carta escrita a la presó que el recordi i el defensi, perquè és
mentida que hagi fet cap mal. L’únic delicte que ha comès
és estar a la banda dels vençuts en una guerra terrible i
absurda.

Documental “El Retratista”
Data: 10/02
Hora: 18.30 h
Lloc: Teatre de la Garriga El Patronat
Descripció: En una escola rural republicana, als anys 30
del segle XX, Antoni Benaiges, un mestre català innovador,
publicà uns quaderns que van viatjar fins a França, Mèxic,
Argentina, Cuba, escoles de l’estat... El mestre en canvi
acabarà afusellat i enterrat en una fossa comuna en els
primers dies de la guerra civil. Setanta cinc anys després
d’aquell assassinat, el relat d’una utopia truncada per la
dictadura es recupera , de la mà dels seus antics alumnes i
familiars que encara el recorden.
El passi es realitza dins de la programació de l’Aula de la
Universitat a l’Abast de la FUMH i comptarà amb la
presència de l’impulsor del projecte, Sergi Bernal.

Visita guiada al Refugi antiaeri de l’estació.
Data: 14/02
Hora: 12.00 h
Lloc: Refugi antiaeri de l’estació
Descripció: Visita turística del segon dissabte de cada
mes, que permet descobrir el primer refugi museïtzat de
Catalunya i un espai de memòria de primer ordre per
conèixer la Guerra Civil i les seves nefastes conseqüències.
Places limitades. Inscripció prèvia i de pagament als
telèfons 93 113 70 31 / 610 47 78 23 o a
info@visitalagarriga.cat.

Joc de pistes al Camp d’Aviació de Rosanes.
Data: 1/03
Hora: 11.00 h (2,5 hores de durada)
Lloc: Sortida des del Casal de Rosanes
Descripció: Joc de pistes al voltant de les instal·lacions
del Camp d’Aviació de Rosanes. Equips formats per
unitats familiars que hauran d’anar seguin les pistes
amb què coneixeran el context històric de la Guerra
Civil i un espai de memòria que va jugar un paper molt
important en els darrers mesos de la guerra.
Places limitades. Cal inscripció prèvia als telèfons 93 113
70 31 / 610 47 78 23 o a info@visitalagarriga.cat.

Activitats als instituts de batxillerat
de la Garriga.
L’Institut Vil·la Romana i el Manuel Blancafort, entre els
nmesos de gener i març, realitzaran diverses activitats a
l’entorn de la commemoració del bombardeig i el
foment de la cultura de la pau.
Tots dos instituts comptaran amb passis comentats del
documental “El retratista”. Així mateix, l’alumnat de
2on de Batxillerat de l’Institut Vil·la Romana realitzarà
una visita guiada al Refugi Antiaeri de l’Estació i,
seguidament, el taller “En paus!”, impartit pel Centre de
Visitants de la Garriga. Aquest institut comptarà també
amb la visita d’una hibakusha, supervivent japonesa de
les bombes atòmiques de la Segona Guerra Mundial.

