
PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE RECUPERACIÓ

DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA GARRIGA,  2004-2008

FEBRER 2008 /
EL MES DE LA MEMÒRIA
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INTERIOR DEL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ. FOTO: ROSA IGLESIAS

L’ESTACIÓ DE LA GARRIGA BOMBARDEJADA
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L'HANGAR DEL CAMP

D'AVIACIÓ DE ROSANES.

FOTO CEDIDA PER:

ALBERT BENZEKRY.

DIVENDRES 29 DE FEBRER / A LES 20:00 H, A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA

L’any 2006 es va iniciar, a través d’una beca de recerca, el treball de creació del Centre de Documentació

Històrica de la Garriga. El centre, que s’integrarà a l’Arxiu Municipal quan aquest compti amb un equipament

complet, mantindrà alguns fons documentals propis, però s’ha pensat bàsicament com un centre virtual de

recursos, via web, en què qualsevol persona que vulgui treballar, estudiar o, simplement, informar-se sobre

qualsevol tema relacionat amb la Garriga, compti amb unes bases de dades completes que li permetin saber

quina informació existeix i on la pot trobar. Es preveu que el Centre de Documentació Històrica, en la seva

primera fase, estigui ja operatiu a partir d’aquesta presentació.

PRESENTACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DE LA GARRIGA

Amb la participació de Joan Garriga, la Fundació Universitària Martí l’Humà i l’Àrea de Polítiques per la Igualtat

de l’Ajuntament de la Garriga. Presentació a càrrec del regidor de Patrimoni, Turisme i Participació Josep Castells

Entre els anys 2004 i 2006, amb la convocatòria de diverses beques de recerca, l’Àrea de Patrimoni de

l’Ajuntament de la Garriga ha realitzat una setantena d’entrevistes en profunditat a persones de la Garriga,

per a parlar del període comprès entre els anys 1931 i 1980. Les entrevistes s’han gravat i transcrit. Amb

aquest important fons completat, l’any 2007 es va decidir canviar el model d’entrevistes per a aprofundir,

a partir d’aquest moment, en temàtiques diverses.

El primer any, en col·laboració amb l’Àrea de Polítiques per la Igualtat per una banda, i amb la Fundació

Universitària Martí l’Humà per l’altra, s’ha aprofundit en la història de les dones de la Garriga durant el segle

XX, i en aspectes relacionats amb la vida quotidiana, la vida a pagès i les tradicions del poble, respectivament.

Es parlarà del treball realitzat fins al moment i de les propostes de cara al present 2008.

DIVENDRES 22 DE FEBRER / A LES 20:00 H, A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA

PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA ORAL 2004-2007

A càrrec  de l s  h i s tor iador s  Dav id  Gesa l í  i  Dav id  Íñ iguez .

Presentac ió  a càrrec  de l  reg idor  de Patr imon i , Tur i sme i  Par t i c ipac ió  Josep Caste l l s

Durant els anys 2006 i 2007, l’historiador David Gesalí ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de la Garriga,

un profund estudi sobre l’aeròdrom de Rosanes, a cavall dels termes de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

del Vallès. El patrimoni i la documentació conservada converteixen el camp d’aviació de Rosanes en un exemple

únic dins el panorama del patrimoni de la guerra de Catalunya. En David Gesalí ens explicarà, a grans trets,

els resultats de l’estudi realitzat, i en David Íñiguez, historiador especialista en aviació de la Guerra Civil i vinculat

al Taller de Projectes DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, ens parlarà d’experiències de museïtzació

d’espais similars i de les oportunitats que planteja l’aeròdrom de Rosanes.

DIVENDRES 15 DE FEBRER / A LES 20:00 H, A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DEL CAMP D’AVIACIÓ DE ROSANES
I DEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE L’ESPAI

Aquest és un altre documental editat per l’Institut Municipal de la

Comunicació, de l’Ajuntament de Granollers. L’any 2007 es va presentar

al Museu de Granollers aquest magnífic treball sobre els bombardejos de

Granollers i d’altres municipis de la comarca durant el gener de 1939,

durant l’ofensiva final de l’exèrcit feixista.

Entre d’altres, hi apareixen per primera vegada les fotografies aèries del

bombardeig sobre la Garriga –localitzades en el marc dels treballs d’estudi

de l’aeròdrom de Rosanes realitzats per David Gesalí-, del 29 de gener,

que va causar un mínim de 13 morts.

Presentació a càrrec del regidor de Patrimoni, Turisme i Participació Josep Castells i de l’historiador Joan Garriga

D O C U M E N T A L  “ E L S  O B L I D A T S  D E L  ‘ 3 9 ”  I  C O L · L O Q U I

DIVENDRES 8 DE FEBRER /  A LES 20:00 H, A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA

DIVENDRES 1 DE FEBRER / A LES 20:00 H,  A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA

Es tracta d’un documental realitzat per l’Institut Municipal de la Comunicació, de l’Ajuntament de Granollers,

l’any 2006, que repassa per primera vegada de manera exhaustiva el que va ser, principalment, el tràgic

bombardeig feixista sobre Granollers del dia 31 de maig de 1938. Aquest trist succés va causar un mínim

de 224 morts, convertint la capital del Vallès Oriental en la tercera població catalana en nombre de víctimes

mortals a causa de bombardejos durant la Guerra Civil, després de Barcelona i Figueres. El bombardeig va

tenir també un impacte directe sobre nombroses poblacions vallesanes, entre les quals la Garriga.

Presentació a càrrec del regidor de Patrimoni, Turisme i Participació Josep Castells i de l’historiador Joan Garriga

DOCUMENTAL “DE MAIG A GENER.  ELS BOMBARDEJOS DE GRANOLLERS, 1938-1939” I COL·LOQUI

A càrrec de Joan Garr iga i Francesc Sànchez.

Presentació a càrrec del regidor de Patr imoni, Tur isme i Par ticipació Josep Castells

Amb la presència de l 'A lcaldessa Mer i txe l l  Budó i  d 'un representant del  Memor ia l  Democràt ic
de l  Depar tament  d ' In ter ior  i  Re lac ions  Ins t i tuc iona ls  de la  Genera l i ta t  de Cata lunya

DISSABTE 23  DE FEBRER /  A  LES  11 :00  H , AL  REFUGI  ANTIAERI  DE L ’ESTACIÓ

PRESENTACIÓ  DEL  NOU AUDIOV I SUAL  DEL  REFUG I

INTERIOR REFUGI. FOTO: ROSA IGLESIAS

El juliol del 2006, el refugi antiaeri de l’estació de la Garriga es va

convertir en el primer element d’aquest tipus museïtzat a Catalunya.

Des de llavors, a través de les visites guiades que s’hi realitzen regularment,

s’ha convertit en un element de referència del Patrimoni garriguenc i

en un nou pol d’atracció de visitants. Per tal de millorar l’oferta del refugi

i afegiri-hi noves fonts d’informació i elements d’interpretació, s’ha creat

un audiovisual, que enriquirà encara més les visites que s’hi realitzin.


