Com arribar-hi

INSCRIPCIONS I MESURES PER LA COVID
Les activitats seguiran els protocols de contenció de la COVID - 19 i
poden variar per indicació del Departament de Salut.
És obligatori el registre de les persones que participen a
totes les activitats podent ser:
• Registre in situ. Activitats que obriran les portes ½ hora abans
de l’activitat per fer registre i deixar passar fins al límit d’aforament.

Des de Barcelona

Des de Vic

Carretera C17 direcció Vic
Línia Granollers - Vic (Sagalés)
Línia R3 direcció Vic - Puigcerdà

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

• Inscripció prèvia: Activitats en les quals pots reservar l’entrada des
del moment que es publica l’activitat fins a limitació d’aforament, tal
com s’indica a cada cas. Només es reservarà l’entrada fins a 15 minuts
abans de l’inici de l’activitat, a partir d’aquest moment, podrà ser cedida a
d’altres persones que s’estiguin esperant a entrar.

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA. CENTRE DE VISITANTS LA GARRIGA

La Plaça
del Silènci

Fundació Maurí

Durant aquesta edició de les jornades modernistes de la Garriga, el Centre de Visitants de
la Garriga es traslladarà a Can Raspall.
Més informació: www.visitalagarriga.cat, info@visitalagarriga.cat o al telèfon 610 477 823
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Del 10 al 22 d’octubre de 2021

Exposicions modernistes
Organitzat per la FUMH
C. Figueral 4, Can Ramos
A la Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH), hi trobareu tres exposicions relacionades
amb el modernisme i l’estiueig:
• Ventalls modernistes, cedits per en Lluís Cuspinera
• Mascaretes modernistes, cedides per l’Associació Modernista de la Garriga
• Il·lustracions al carbonet, en l’exposició “NIMPHS” de David Casallachs DAVID
Col·labora La Filanda Espai de creació i Sandra Kellan.
Les exposicions romandran obertes al públic amb visites concertades fins divendres 22
d’octubre inclòs. Per reservar visita a les exposicions cal contactar al Tel. 93 860 50 60 de
dilluns a divendres de 9 a 13h i de dilluns a dijous de 16 a 19h o administracio@fumh.cat
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Del 8 al 10 d’octubre de 2021
www.visitalagarriga.cat • www.lagarriga.cat

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE
19 h Xerrada

"El servei a les cases d'estiueig"
i visita a Can Ramos
Can Ramos, c. del Figueral, 43
Quan ens imaginem l’estiueig burgès, sempre ens l’imaginem ple de luxes i glamur. Però aquests luxes eren possibles gràcies a persones i espais que sempre quedaven
ocults.
Com funcionaven per dins les cases d’estiueig? Com estaven distribuïdes i pensades a nivell arquitectònic i quins
espais eren per a qui? Qui hi treballava i com eren tractades aquestes persones? I als balnearis i altres serveis
vinculats a l’estiueig?
La Carme Clusellas, historiadora de l’art i museòloga, donarà resposta a aquestes i altres preguntes, i ho farà en
un espai, Can Ramos, modificada als anys 20 per deixar-la
amb el seu aspecte actual, que ens permetrà veure de primera mà tot allò que expliquem.
Registre in situ

Inauguració de les jornades
modernistes

20.30 h.

Can Raspall, c. Banys 40
La burgesia de principis del segle XX tenia un fort interès
en tots els temes relacionats amb la cultura i la societat.
Eren habituals les trobades de famílies burgeses a les
cases, on es desenvolupaven activitats culturals de tota
mena. Les representants de l’associació Modernista de la
Garriga, amb el seu vestuari de gala, ens acompanyaran en
el tret de sortida de les jornades recreant aquest ambient
a Can Raspall.
L’acte servirà de cloenda dels tallers de costura modernista 2020-2021.
Reserva d’entrades a www.participa.lagarriga.cat

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Mostra d'oficis i tallers
modernistes
Carrer Banys i Centre
Passegeu-vos pel carrer Banys i podreu gaudir d’una selecció dels oficis de l’època, amb demostracions en directe de
l’artesanat de l’orfebreria, la forja, les rajoles, els vitralls o
la marqueteria i veure com es feien les floritures i treballs
artesans de les cases, mobiliaris i diversos elements decoratius de l’època que avui en dia encara podem veure a mol-

tes de les cases que representen el modernisme i l’estiueig.
A més, s’oferiran diferents tallers d’elaboració de fermalls,
collarets i llaços amb motius modernistes. Emprant diferents textures i materials que donaran forma a elements
vegetals i d’altres símbols de l’època que es convertiran en
elegants fermalls de solapa. També es guarniran barrets
amb elements decoratius d’època.
A les 11 h i a les 12 h

I, tot plegat, ho podrem acompanyar amb un tast del vermut
elaborat pel Museu del Vermut de Reus i d’un aperitiu modernista elaborat pel xef de l’Hotel Balneari Blancafort amb
bacallà, anxoves, escalivades, formatges... gustos salats
que combinen perfectament amb el to dolç dels vermuts.
Reserva d’entrades: Hotel Balneari Blancafort Spa Termal al tel. 93 860 56 00 o areservas@hotelblancafort.com.
Preu: 10 €

Microescenes teatralitzades de
l'arquitecte Raspall

16.30h, 18h, 19.30h.

Can Raspall, c. Banys, 40
De la mà de Manuel Joaquim Raspall i la minyona que
l’assisteix, ens endinsarem en el dia a dia d’un arquitecte
entregat a la feina. La visita, en forma de microescenes
teatralitzades, ens permetrà contraposar dues maneres
diferents d’entendre el món i les noves corrents que arribaven a un poble eminentment agrícola.
Piqueu a la porta, que la Maria, la minyona, de ben segur us
rebrà amb els braços oberts... O potser no!
Activitat organitzada pel Centre de Visitants de la Garriga.
Reserva d’entrades: info@visitalagarriga.cat
o al tel. 610 477 823.

Hotel Termes la Garriga, c. Banys 23
A la tarda, podeu relaxar-vos de l’activitat del matí i preparar-vos per a les del vespre fent un circuit termal l’Hotel
Termes la Garriga.
Preu especial jornades: 20€
Reserva d’entrades: Hotel Termes tel. 93 871 70 86 o a
info@termeslagarriga.com

10.30 h i 11.30 h

Circuit termal matiner a l'Hotel
Balneari Blancafort Spa Termal
Hotel Balneari Blancafort, c. de la Mina 7
Aprofiteu el matí per apropar-vos a l’Hotel Balneari Blancafort Spa Termal. Gaudir d’un circuit al spa termal.
Preu especial jornades: 20€
Reserva d’entrades: Hotel Balneari Blancafort Spa Termal al tel. 93 860 56 00 o a ctb@hotelblancafort.com
13 h

Xerrada-degustació: El vermut
com a beguda i factor social
Hotel Balneari Blancafort, c. de la Mina 7
A càrrec de Joan Tàpias, director del Museu del Vermut de
Reus. No ens podem imaginar els anys 20 del segle XX sense les imatges de les terrasses del Paral·lel barceloní plenes
de gent xerrant i degustant un got de vermut.
Per això, al restaurant l’Hotel Balneari Blancafort anomenat
D´Ors Gourmet en homenatge a l´escriptor i filòsof Eugeni
D’Ors que es va allotjar a les seves instal·lacions, acollirà
aquesta xerrada-degustació on podrem conèixer la història
d’aquesta beguda. Com i on va néixer? Com va arribar a Catalunya? Com i quan es va estendre i popularitzar? I també
podrem saber coses del paper que va jugar a nivell social.
Com va canviar els costums de la gent? Quan i com es prenia? Quin paper va jugar (i juga) en les relacions socials?

Circuit termal de
tarda a l'Hotel Termes la Garriga

17 h i a les 18 h

Microescenes teatralitzades de
l'arquitecte Raspall
Can Raspall, c. Banys, 40
Activitat organitzada pel Centre de Visitants de la Garriga
que també es realitza a les 11h i 12h del matí.
Activitat organitzada pel Centre de Visitants de la Garriga.
Reserva d’entrades: Centre de Visitants, info@visitalagarriga.cat o al tel. 610 477 823
18 h. Xerrada i cinefòrum:
Els "feliços" anys 20?
Teatre de la Garriga, el Patronat, el Passeig 42
El documental “A propósito de Niza” (25 min), que mostra
la cara glamurosa i, alhora, la cara oculta d’una ciutat d’estiueig com la Niça dels anys 20, servirà com a introducció
d’una xerrada que intentarà aprofundir en els profunds
contrastos de la societat de fa 100 anys.
En Xavier Díez, expert en anarquisme i obrerisme, ens parlarà sobre la conflictivitat social (urbana i rural) dels anys
20 a Catalunya. I és que també a la Garriga, aleshores, hi
havia forts contrastos entre el luxe, per exemple, de l’estiueig, i la conflictivitat social derivada de les condicions de
vida i de treball de la major part de la població.
Uns contrastos que es mostraven profundament a través
de les façanes dels edificis, que s’ocultaven volgudament
a l’interior de les cases d’estiueig, i que esclataven (o mantenien un equilibri precari) en les tensions entre la gent del
poble i la colònia estiuejant. I en podrem parlar al Teatre
de la Garriga, El Patronat, un edifici construït, precisament, als “feliços” anys 20.
Reserva d’entrades: https://teatrelagarriga.cat

Escenes teatralitzades,
"Les normes de seducció"
18 h.

Can Raspall, c. Banys, 40
Un seductor de principis del segle XX ens mostrarà i exemplificarà com ho fa per seduir una dona feliçment casada.
El seu objectiu és que acabi rendida als seus braços. Per
aconseguir-ho, tindrà una sèrie d’encontres amb ella i el
seu marit per diversos indrets del seu recorregut.
De la mà de la companyia Frec a Frec, seguirem el recorregut per Can Raspall, jardí de l’Hotel Termes la Garriga, el
Pou calent, jardins de l’Hotel Blancafort i Can Raspall. Escenes divertides de vodevil que ens ajudaran a descobrir
la societat de l’època.
Reserva d’entrades a www.participa.lagarriga.cat

"Sopar de gala modernista"
amb acompanyament musical

20.30 h.

Hotel Termes la Garriga, c. Banys 23
Una de les activitats més preuades que es feien durant
l’estiueig era la intensa vida social que tenia lloc als jardins
de les cases. Espais per a la trobada i el gaudi cultural, per
fer contactes que podien servir per als negocis.
En aquesta ocasió podrem gaudir un sopar de gala simulant l’acabament de l’estiueig i esperant la retrobada de
l’estiu següent.
El sopar, amb menú degustació modernista a càrrec del
xef de l’Hotel Termes, estarà amenitzat pel trio de jazz
“Lite Bites” format per Guillem Callejón, Aleix Forts i l’Alfons
Bertran. Preu: 10 €
L’acte comptarà amb la presència de membres de l’associació modernista de la Garriga que lluiran uns vestits de
bany de l’època, realitzats especialment per a l’ocasió.
Reserva d’entrades: Hotel Termes tel. 93 871 70 86 o a
info@termeslagarriga.com

• 10.20 h Actuació de Grallarriga amb interpretació de peces
musicals d’època
• 10.30 h Lectura musicalitzada de poemes modernistes amb
Carme Roca, acompanyada d’Enric Roca amb la viola, piano
i acordió
• 10.40 h Mostra de ball contemporani amb música de l’època,
a càrrec de l’Escola de dansa Acrobàtics.
• 11 h Ball de Gitanes de la Garriga
• 11.30 h El Grup de Teatre de l’Esplai presenta “La minyona
venjativa”, de D. Raude.Cal reserva de plaça al correu info@
fumh.cat.

Per a la participació de totes les activitats es fa registre in situ.
A més, de 10 a 13 h Taller de costura a càrrec de la botiga
Tendències Creacions, on podreu confeccionar una bossa
“bombonera”. Cal reserva de plaça al correu info@fumh.cat.

Mostra d'oficis i tallers
modernistes
De 10 a 14 h.

C. Banys i c. Centre
Demostracions en directe de l’artesanat de l’orfebreria, la
forja, les rajoles, els vitralls o la marqueteria, així com tallers de barrets i fermalls modernistes. Comptarem amb
la col·laboració de l’Associació de puntaires de la Garriga.

Endinsa't a Can Raspall

De 10 a 14 h.
Can Raspall, c. Banys, 40
Durant el matí de diumenge, visita la planta noble de Can
Raspall al teu aire, observant cada detall amb tranquil·litat i amb la possibilitat de consultar qualsevol dubte a
una de les nostres guies. Aquesta visió us permetrà endinsar-vos en la primera obra modernista de l’arquitecte
Manuel Joaquim Raspall.
Activitat organitzada pel Centre de Visitants de la Garriga.
Reserva d’entrades: info@visitalagarriga.cat
o al tel. 610 477 823.

dagoga. L’activitat s’adreça principalment a públic adult i
famílies amb adolescents (edat mínima 9 anys).
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 610 477 823
o al correu info@visitalagarriga.cat. Les inscripcions
s’hauran de fer en grups de 6 persones.

Concert amb Miratjazz

12 h.
Plaça de Can Dachs
Miratjazz és una banda de música dixieland i New Orleans nascuda als carrers de Barcelona i amb una trajectòria consolidada en els festivals de Jazz, amb conversió
farandulera pels espectacles de carrer de la Cia. Roger
Canals. Sis músics, amb la instrumentació típica del dixieland i el New Orleans, tres veus que canten en anglès
i català, amb el seu diferencial toc d’humor i simpatia,
són la combinació d’un concert que et transportarà als
carrers de Nova Orleans de principis de segle XX i a les
músiques que sonaven als espectacles i les ràdios de
l’època, talment com si es tractés d’un miratge.
Registre in situ

Desfilada modernista

12.30 h.
Plaça de l’Església
La desfilada modernista tindrà lloc aquest any a la plaça
de l’Església. Sobre la catifa vermella, hi desfilaran persones, parelles o grups que podran mostrar al públic la
seva indumentària mentre es descriuen cadascun dels
vestits. Enguany, fins i tot comptarem amb la participació de la colla gegantera de la Garriga. La burgesia de fa
100 anys envairà, per una estona, la Garriga.
Si voleu participar a la desfilada per lluir els vostres vestits, podeu enviar un correu a promocio@ajlagarriga.cat
i us indicarem quin és el procediment.
Registre in situ: Per estar com a públic en aquesta activitat cal fer registre 45’ abans de l’inici de l’activitat.

Escape modernista
17 h. Itinerari guiat:
"Narcisa Freixas, l'última cançó" El modernisme de la burgesia

11 h i 11.30 h.

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
Festes del Bosc a Can Ramos

9.45 h.
Can Ramos, c. del Figueral 43
La Fundació Universitària Martí l’Humà oferirà un seguit de
concerts i activitats que volen retre homenatge als autors
de l’època i reproduir les manifestacions artístiques que
es feien originàriament en plena natura, per rememorar
les Festes del Bosc de la Garriga que varen ser un referent
de dinamització cultural.
• 9.15 h Control d’assistents seguint la normativa Covid-19
• 9.45 h Inauguració de les Festes del Bosc i de les exposicions
• 10 h Conferència sobre la “Narcisa Freixas compositora i
pedagoga. Vida i obres”, acompanyada d’audicions, a càrrec
d’Ester Vela

Plaça del Silenci
Després de quasi 100 anys intentant trobar l’amagatall
del rotlle de pianola que porta l’última obra de la Narcisa
Freixas, l’Agència de Cercatresors Artemis, s’ha posat en
contacte amb un equip de detectius per trobar aquest
objecte tan preuat. L’equip de detectius compta amb un
material misteriós que ha arribat a l’agència i que haurà
de desencriptar per tal de trobar pistes, entrevistar a
personatges, obrir caixes fortes i posar en ordre la història. Aconseguiran trobar el mapa del parador del rotlle
de pianola?
Aquesta activitat, en forma de gincama de descoberta
pel municipi permet conèixer diferents espais de la mà
del personatge de la Narcisa Freixas, compositora i pe-

Can Raspall, c. Banys 40
La burgesia va veure a les terres i aigües de la Garriga, un lloc privilegiat on passar els seus estius, plens de
trobades, festes i gaudi de la salut. Itinerari que permet
conèixer com eren les cases d’estiueig, el Passeig que va
esdevenir l’eix vertebrador de la colònia i l’arquitecte més
reconegut del Vallès Oriental, Manuel Joaquim Raspall.
Descobrirem, tot passejant, com eren les relacions socials entre les mateixes famílies burgeses i com va ser
rebuda la seva presència per part dels garriguencs i
garriguenques.
Activitat organitzada pel Centre de Visitants de la Garriga.
Reserva d’entrades: info@visitalagarriga.cat
o al tel. 610 477 823.

