
La Cultura de la Pau són els valors, les actituds i els comportaments que rebutgen la 
violència i que tracten de trobar-ne les causes per prevenir-la i per solucionar els  
problemes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions. 
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.  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 
relacions pací�ques entre els pobles.  

Com l’any passat, les activitats de foment de la pau s’han organitzat al voltant de 
dues dates assenyalades -la commemoració del bombardeig que va patir la Garriga 
el 29 de gener de 1939 i el Dia Internacional de la Pau (21 de setembre)-. Enguany, 
però, el �l conductor de les activitats han estat les persones refugiades, que fa mesos 
i mesos que veiem dia sí i dia també a les notícies, la gent que ha hagut de fugir de 
guerres i persecucions dels seus països i que s’acumula a les fronteres de la nostra 
Europa, gens innocent en el seu drama. Però també persones refugiades que, fa 77 
anys, s’acumulaven a la Garriga, fugint del feixisme que arribava. 
I és que les pasteres a la Mediterrània del 2016 són els camins cap a França del 1939.

LA GARRIGA PEL FOMENT DE LA PAU

Les bombes      que van 
caure a la Garriga el 1939 han de 
servir per construir un futur de
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LA GARRIGA PEL
FOMENT DE LA PAU

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

“Corrandes d’exili”, Pere Quart

Amb el suport de: 

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

Avui en terres de França

i demà més lluny potser,

no em moriré d'enyorança

ans d'enyorança viuré.



EXPOSICIÓ “LA CATÀSTROFE DE LES GUERRES. GUERRA, VÍCTIMES DE L'EXILI... 
REFUGIATS”
Dates: Del 19 de setembre al 14 d’octubre Hora (inauguració): 20 h Lloc: La Torre del Fanal 
L'exposició, de la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO,  consta de tres parts:  "Guerra", "Exili" i "Refugiats" i mostra 
la tragèdia que van patir els milers de persones que van haver de creuar les fronteres entre Espanya i França 
al 1939 i la seva coincidència amb el que està passant actualment amb els milers de persones que fugen de 
Síria, destrossada per la guerra.

ON PARES, JOSEFINA?
Data: 23 de setembre  Hora: A les 19.00 h  Lloc: La Torre del Fanal 
Taula rodona, amb intervenció de testimonis de la Guerra a la Garriga. Activitat que formarà part del 
curtmetratge que està rodant gent gran del poble i que es presentarà al Patronat el dia 21 de gener de 2017, 
a les 18h. 

VISITES TEATRALITZADES AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ
Data: 24 de setembre  Hora: A les 11.00 i a les 12.30 h Lloc: Refugi antiaeri de l’estació
Visites teatralitzades a càrrec del Centre de Visitants de la Garriga. Un garriguenc i una garriguenca de 1939 
acompanyaran el públic 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.

PRESENTACIÓ DEL DICCIONARI DE LA PAU, LA GUERRA I EL DESARMAMENT
Data: 29 de setembre  Hora: A les 20.00 h  Lloc: Biblioteca  
Una de les autores del Diccionari de la Pau, la Guerra i el Desarmament i el reconegut economista i activista 
per al pau Arcadi Oliveras, debatran sobre la situació de les persones refugiades, responsabilitats en el 
con�icte, la fugida i la resposta dels governs d’Europa. 

XERRADA: EXILI I EMIGRACIÓ A LA REPÚBLICA DOMINICANA
Data: 14 d’octubre   Hora: A les 20.00 h  Lloc: Can Raspall
Conferència d’Elisenda Barbé, doctora en història contemporània per la UB. Unes 4.000 persones van 
emigrar a la República Dominicana entre 1955 i 1960. La seva experiència és molt desconeguda i interessant. 
Un dels darrers exemples de les migracions ultramar que, des del segle XIX i �ns l'esclat de la Guerra Civil, 
van ser els principals moviments emigratoris a l'exterior d'Espanya. El país antillà també va ser lloc d’acollida 
molt desconegut de l’exili republicà.

EL PAPER DE LA DONA EN LA PAU
Dia: 20 d’octubre  Hora: A les 17.00h   Lloc: Fundació Universitària Martí l’Humà
Activitat organitzada per l’As. Cultural Asilah-la Garriga en què es debatrà, amb la intervenció de represen-
tants d’entitats i administracions del Marroc i de Catalunya, sobre el paper de la dona en els processos de 
pau. Després de la taula rodona hi haurà una des�lada de moda àrab-europea i un concert de música del 
grup femení Al Hadra Zaylachiya. L’acte �nalitzarà amb un sopar de germanor. 

ESPECTACLE TEATRAL: NEUS CATALÀ. UN CEL DE PLOM
Data: 05 de novembre Hora: A les 20.00h  Lloc: Teatre de la Garriga – El Patronat
Amb dramatúrgia de Josep Maria Miró a partir de la novel·la de Carme Martí, està interpretat per Mercè 
Arànega i dirigit per Rafel Duran.
Neus Català és la darrera supervivent catalana del camp d’extermini nazi de dones de Ravensbrück. Va ser 
capturada i deportada als camps d'extermini, on va conèixer l'infern, però també la solidaritat i la germanor 
sense límits. Va sobreviure a l'horror dels camps de concentració gràcies a la força moral i a la solidaritat entre 
companyes. Quan van ser alliberades, es van prometre no oblidar.  
Compra d’entrades a http://teatrelagarriga.cat/ 

CINEFÒRUM: “CORSINO”, DE LUIS ARGEO
Data: 18 de novembre Hora: 20.00                   Lloc: Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Corsino va ser un dels milers d’infants que van deixar Espanya, escapant del règim de Franco, l’any 1936. El 
que havia de ser un destí temporal (EUA), es va acabar convertint en la seva nova llar. Corsino Fernández va 
passar a ser Cole Kivlin, texà, quasi un americà arquetípic. 60 anys després, Kivlin torna a Astúries per 
trobar-se a sí mateix i investigar els seus orígens.
Farem un cinefòrum amb Luis Argeo, el director de la pel·lícula.

FRONTERA SUD: LES BARRERES A LA MOBILITAT HUMANA. UN DIÀLEG ENTRE 
MÈXIC I CATALUNYA
Data: 19 de novembre Hora: 18.00  Lloc: Can Raspall 
Xerrada-debat amb gent de Mèxic i Catalunya on es parlarà de les causes i conseqüències de  les polítiques 
migratòries. Hi participaran Amarela Varela, professora i investigadora de la Universitat Autònoma de la 
Ciutat de Mèxic; Enrique Coraza de los Santos, investigador titular del Grupo de Estudios de Migración y 
Procesos Transfronterizos; Andrés García Berrio, advocat i membre de la Plataforma "Tancarem el CIE" i del 
Grup Iridia, i un membre de l'associació Stop Mare Mortum. Modera Marco Aparicio Wilhelmi, Universitat de 
Girona.
Organitzen: La Garriga Guerrera, Taula per Mèxic i Universitat de Girona

RUTA GUIADA I TEATRALITZADA: 1936-1939, LA GARRIGA PLENA DE REFUGIATS
Data: 20 de novembre Hora: 11.00            Lloc: Sortida des del Refugi Antiaeri de l’Estació
La Garriga tenia poc més de 3.000 habitants a l’inici de la Guerra. Poc abans d’acabar-la, en tenia 10.000. 
Persones que fugien de les zones de l’Estat espanyol ja ocupades per les tropes franquistes, gent que 
s’escapava dels bombardejos de Barcelona per anar a un lloc “més segur”, nens i nenes i els mestres que 
intentaven sobreviure al nostre poble... 
Una guia i refugiats i refugiades vinguts directament de la història ens submergiran als convulsos 
successos de la Garriga d’aquells anys. 

DOCUMENTAL SOBRE ELS MOVIMENTS MIGRATORIS A LA GARRIGA
Data: 16 de desembre Hora: 20.00  Lloc: Teatre de la Garriga – El Patronat
Presentació d’un documental que explica la transformació del paisatge humà de la Garriga al llarg fel 
temps. Des dels francesos que van venir al segle XVI, �ns a les persones provinents d’altres continents al 
segle XXI, passant per la pagesia que venia a buscar feina a la Garriga a l’època de l’estiueig, els refugiats i 
refugiades de la Guerra Civil, la població garriguenca que ha anat a guanyar-se la vida lluny d’aquí o, és 
clar, la gent provinent de la resta de l’estat espanyol entre els anys 50 i 70 del segle XX. Gent moguda per 
qüestions polítiques o econòmiques. Gent que ha hagut de començar una nova vida lluny de la seva terra.
Per al documental, obra de Sabem.com SCP, s’han entrevistat prop d’una trentena de garriguencs i 
garriguenques.

V JORNADA DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I CONSUM RESPONSABLE
Data: 22 de desembre Hora: al llarg del matí  Lloc: Institut Vil·la Romana
Xerrades, exposicions, tallers, taules rodones, etc. amb la participació d’entitats diverses i amb la coopera-
ció com a �l conductor. 

MURS
Espectacle de sensibilització que s’ofereix als centres educatius. Es parla de murs en el sentit més ampli: 
des dels murs personals que ens impedeixen dir el que sentim i no gosem dir �ns als murs o fronteres 
imposades pels estat que ens priven de sentir-nos lliures. Parlem de Patestina, Mèxic/EUA, Europa/Àfrica, 
però també de la comunicació entre les persones. 
A càrrec de Frec-a-Frec i la Garriga Societat Civil. 


