
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 mitjançant 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 

EL FEIXISME ES COMBAT, IRRENUNCIABLEMENT, AMB LLUITA, 
COMPROMÍS, SOLIDARITAT I FRATERNITAT.

AL 1936 I TAMBÉ AL 2023

La Guerra d’Espanya ha marcat per sempre més la història de la nostra terra. Una guerra nascuda 
d’un cop d’estat feixista, que va acabar amb el govern més progressista de l’Europa del moment, 
que va fer fugir l’exili centenars de milers de persones i que en va matar tantes d’altres.

Però aquest confl icte també va mostrar i ha deixat per al record i l’estudi alguns dels exemples de 
lluita més admirables de la nostra història. Els milers de persones que, des de l’inici, es van oferir 
voluntàries per anar al front de guerra com a milicianes, per defensar la República. O els milers que 
van venir de tots els racons del món a lluitar contra el feixisme, en una guerra d’un país llunyà que 
sabien que també era la seva guerra: les Brigades Internacionals.

Com cada any i des del 2005, la Garriga commemora l’aniversari del bombardeig feixista sobre la 
població del 29 de gener de 1939 amb un programa d’actes que vol connectar el que va passar aquí 
fa 84 anys i el que succeeix encara avui arreu del món.

I precisament la Garriga va jugar un paper de gran importància i molt desconegut en la història 
de les Brigades Internacionals. Per això, el fi l conductor dels actes d’aquest any gira a l’entorn 
d’aquestes persones que, en un exemple de solidaritat, fraternitat, compromís i sacrifi ci únics al 
món, van passar també pel nostre poble, per defensar unes llibertats i uns ideals que, aleshores, ja 
estaven gairebé perduts en mans del feixisme.

Avui que el feixisme i l’extrema dreta tornen a campar lliures, sota el maquillatge i el fi ltre su-
posadament civilitzat d’aquest segle XXI distòpic que ens ha tocat viure, és important recordar 
l’exemple d’aquelles dones i homes que van donar la seva energia, la seva lluita i sovint la seva vida 
per nosaltres, per al bé de la Humanitat.

El programa d’actes que us presentem, modestament i amb la vostra participació, vol contribuir a 
recordar-les i reivindicar-ne l’herència. 

ACTES DE COMMEMORACIÓ   
DEL 84 ANIVERSARI
DEL BOMBARDEIG 
I DE FOMENT DE LA PAU
La Garriga, del gener al març de 2023

Organitza: Amb el suport de:



DEL 30 DE GENER AL 3 DE FEBRER
A la pista núm. 1 (c. Pere Ballús, s/n)

PINTADA D’UN MURAL D’HOMENATGE A LES 
BRIGADES INTERNACIONALS
La Garriga va ser protagonista, durant la Guerra d’Espanya, d’una de les 

històries més importants i desconegudes de les Brigades Internacionals. 

Per recordar aquest episodi, Roc Blackbloc pintarà un mural a la pista 

núm. 1, dins del seu projecte “Brigadistes”, que vol fer visible a l’espai 

públic el pas de les Brigades i, alhora, retre homenatge a totes les 

persones que van venir a l’estat espanyol a lluitar contar el feixisme i a 

defensar la democràcia internacional.

DIVENDRES 10 DE FEBRER
A les 20 h • Al Teatre de la Garriga – el Patronat (El Passeig, 42)

ESPECTACLE TEATRAL: UNA NOVA PRIMAVERA
A càrrec de La voz ahogada Projecte escènic

El fenomen de les Brigades Internacionals és un dels episodis més 

sorprenents de la nostra història recent. Evidentment, va ser silenciat o 

tergiversat intencionadament. Aquesta obra fa un homenatge a aquells 

homes i dones que voluntàriament van venir a lluitar amb el poble per la 

llibertat i contra el feixisme.

Una història feta a base de les moltes petites històries que es van produir 

en aquella guerra per la llibertat, on hi va haver dones lluitant pel seu 

dret a la igualtat i homes de diferents ètnies que lluitaven també contra 

el racisme.

Al matí es farà un passi de l’obra per als instituts de secundària de la 

Garriga.

-Durada: 1h 20min

-Idioma: català com idioma principal i escenes en castellà, anglès, 

francès, alemany, italià i suec amb subtítols

-Inclou projeccions i testimonis sonors
Activitat de pagament. Compra d’entrades a http://www.teatrelagarriga.cat/ 

DIVENDRES 27 DE GENER
19 h •  Can Luna (Carretera Nova, 28)

XERRADA: LA DARRERA BATALLA DE LA GUERRA 
CIVIL A CATALUNYA. LA GARRIGA I LES BRIGADES 
INTERNACIONALS
El 29 de gener de 1939, l’aviació feixista italiana va bombardejar la 

Garriga. Per què? Què tenen a veure les Brigades Internacionals amb les 

120 bombes que van caure sobre el poble?

El periple de les Brigades Internacionals des que van ser desmobilitzades 

la tardor de 1938 és una epopeia que acaba amb una última batalla 

duríssima i del tot desconeguda.

En David Gesalí i en David Íñiguez ens portaran a fer un viatge de poc 

temps però molt intens per una de les històries més interessants 

i desconegudes de la Guerra d’Espanya. Una història que té inici a la 

Garriga al gener de 1939 i que acaba amb la mort o l’exili.

DIUMENGE 29 DE GENER
11h • 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.

PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament. Coorganitza: Centre de Visitants

13 h • Fossa comuna del cementiri de la Doma (Camí de la Doma, s/n)

ACTE INSTITUCIONAL DE RECORD DE LES VÍCTIMES 
DEL BOMBARDEIG A LA GARRIGA
El dia que es compleixen 84 anys del bombardeig feixista que va deixar 

quinze víctimes mortals a la Garriga, es farà un petit acte d’homenatge, 

amb una ofrena fl oral, la participació de famílies garriguenques víctimes 

del Franquisme i un parlament institucional.

Amb l’actuació del Cor Sarabanda i Jaume Arnella.

DISSABTE 11 DE FEBRER
11 h • Al Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril, s/n)

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ
Visita guiada a l’interior del refugi, per fer una immersió a la Garriga de 

1938, quan el poble era un formiguer d’activitat i de gent inimaginable a 

dia d’avui. Històries i espais que es repeteixen avui a diversos llocs del 

món i que van tenir lloc a la Garriga tot just fa 84 anys.

PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament. Organitza: Centre de Visitants

DIJ OUS 16 DE FEBRER
19 h • A la Biblioteca de la Garriga (c. Centre, 49)

CORATGE SOTA EL FOC: DONES NORD-AMERICANES 
A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Coratge sota el foc narra les històries de vint dones nord-americanes 

valentes que van arriscar la seva vida defensant la República a la Guerra 

d’Espanya. Com a dones, les seves contribucions per salvar vides han 

estat sovint ignorades, minimitzades o oblidades. Aquí n’hem reunit 

les veus perquè puguem entendre les seves experiències, les seves 

motivacions com a voluntàries i el que va signifi car la seva feina. 

Aquest llibre, escrit per Helena G. Vancells, és el resultat d’una 

col·laboració de quatre cosines catalanes, i l’edició en català ha estat 

possible gràcies a l’Amical de les Brigades Internacionals de Barcelona. 

El seu president, Eduard Amouroux, en farà la presentació.

Coorganitza: Biblioteca de la Garriga

DIMECRES 22 DE FEBRER
19 h • A Can Luna (Carretera Nova, 28)

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA NUL·LITAT 
DELS JUDICIS FRANQUISTES
El Franquisme va exercir una repressió planifi cada i sistemàtica contra 

tot el republicanisme. Més de 500.000 persones foren castigades a tot 

l’Estat. Només a Catalunya, 4.000 persones foren condemnades a mort. El 

consell de guerra fou l’instrument per establir les penes, sempre acusant 

de “Rebelión Militar”. Perversa paradoxa: els militars sublevats contra la 

República condemnaven pel que ells havien fet. 

DIUMENGE 26 DE FEBRER
10.30 h • Des del Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril, s/n)

PEDALADA PER ESPAIS DE MEMÒRIA DE LA 
GARRIGA
Una bicicletada per a tots els públics que permetrà recórrer alguns dels 

principals espais de memòria de la Garriga, gaudint del paisatge i del 

camí de forma sostenible, i amb les explicacions de les guies del Centre 

de Visitants de la Garriga. Una descoberta saludable de llocs i històries 

desconegudes per a totes les edats!

Organitzen: Pedalem la Garriga i Centre de Visitants

DISSABTE 11 DE MARÇ
11 h • Al Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril, s/n)

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ
Visita guiada a l’interior del refugi, per fer una immersió a la Garriga de 

1938, quan el poble era un formiguer d’activitat i de gent inimaginable a 

dia d’avui. Històries i espais que es repeteixen avui a diversos llocs del 

món i que van tenir lloc a la Garriga tot just fa 84 anys.

PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament. Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 19 DE MARÇ
11 h • Des del Teatre de la Garriga - el Patronat (el Passeig, 42)

RUTA GUIADA: PER LA LLIBERTAT DEL MÓN. LES 
BRIGADES INTERNACIONALS A LA GARRIGA
Aquest itinerari ens permetrà descobrir la presència de les Brigades 

Internacionals a la Garriga durant la Guerra Civil, els motius que porten 

al seu reagrupament, la seva organització i objectius, els principals 

personatges, i com van afrontar les últimes setmanes de la guerra.  

Entendrem perquè el municipi es converteix en objectiu de bombardeig 

i com responen a l’horror de la guerra tant la població civil i com les i 

els brigadistes.

PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament. Organitza: Centre de Visitants

DIJ OUS 23 DE MARÇ
20 h • Al Cinema Alhambra (c. Calàbria, 13)

CINEFÒRUM: MIKA, MI GUERRA DE ESPAÑA
Mika Etchebehere i el seu marit Hipólito van ser testimonis 

d’esdeveniments que van canviar el curs de la història del segle XX. 

Militants marxistes nascuts a Argentina, emprenen un llarg viatge a la 

recerca de la revolució. Junts recorren la Patagònia argentina, Berlín i 

París. Finalment serà a Madrid on trobaran aquella revolució que estaven 

buscant. Mika es va convertir en l’única dona amb grau de capitana de 

les forces republicanes. La lluita desigual va posar a prova els seus 

valors i el seu compromís amb allò que havia somiat en els seus anys 

de joventut. 

Amb la participació del Cineclub la Garriga. Coorganitza: Cineclub la Garriga

DIJ OUS 30 DE MARÇ
19 h • A la sala polivalent de Can Raspall (c. Banys, 40)

XERRADA: SÓN POSSIBLES ENCARA LA JUSTÍCIA 
I LA REPARACIÓ? LA NOVA LLEI DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA I ELS CONSELLS DE GUERRA 
FRANQUISTES
La maquinària institucional de repressió franquista va ser planifi cada, 

sistemàtica i implacable. A Catalunya, 4.000 persones van ser 

condemnades a mort. A la Garriga, fi ns a 72 persones van ser castigades: 

6, condemnades a mort; 38, empresonades entre 6 anys i cadena 

perpètua; 5, amb inhabilitació, penes menors i multes; 23, absoltes. 

Totes amb presó preventiva a l’espera del consell de guerra. Després, de 

l’any 1962 al 1977, el Tribunal de Orden Público, va processar milers de 

persones per lluitar pels drets socials i les llibertats democràtiques.

Finalment, després de massa temps, disposem d’una llei de 

Memòria Democràtica que declara la il·legalitat dels tribunals 

franquistes i de les seves condemnes i sancions. Però hi 

som a temps o és massa tard? En Domènec Martínez, 

sociòleg i ex-pres del Franquisme, 

ens en parlarà, acompanyat d’en Quim 

Fornés i de familiars de les víctimes 

garriguenques. 

A la Garriga, 72 persones foren castigades. D’aquestes, 6 condemnades 

a mort. 

La nova llei de Memòria Democràtica, entre d’altres, declara la il·legalitat 

dels tribunals franquistes, així com de les condemnes i sancions. D’acord 

amb els principis d’aquesta llei, el Ple de l’Ajuntament condemnarà els 

consells de guerra i es posarà a disposició de les famílies de les víctimes, 

per informar sobre les demandes de nul·litat de les condemnes.

DISSABTE 25 DE FEBRER
12 h • A la pista núm. 1 (c. Pere Ballús, s/n)

PRESENTACIÓ DEL MURAL D’HOMENATGE A LES 
BRIGADES INTERNACIONALS
Amb la presència del seu autor, es farà un petit acte de presentació del 

mural en record del pas de les Brigades Internacionals per la Garriga 

i de la seva lluita incansable contra el feixisme i per les llibertats 

democràtiques. L’acte inclourà un petit tast de cuina de guerra, a càrrec 

de Xavi Sòria.

18.30 h • A la llibreria Strogoff (c. Can Xic Corder, 2)

LES AIGÜES DE L’OBLIT. UNA HISTÒRIA DELS 
BRIGADISTES INTERNACIONALS DEL CIUDAD DE 
BARCELONA
El 30 de maig de 1937 un submarí franquista va atacar el Ciudad de 

Barcelona, un vaixell que transportava brigadistes internacionals. Moltes 

d’aquelles persones van deixar la feina, la família i una vida aparentment 

segura per intentar aturar l’amenaça més gran d’aquells moments: el 

feixisme. 

Algunes van perdre somnis i esperances al fons del Mediterrani, 

d’altres en la duresa dels fronts, en l’amargor de la derrota i als camps 

d’extermini... Més de vuitanta anys després, quan el feixisme torna a 

ressorgir arreu, les seves veus tornen del passat per recordar-nos que 

l’oblit engendra monstres.

El llibre serà presentat per la seva autora, Sònia Garangou, acompanyada 

per Chris Ridge, traductor i membre de l’equip de coordinació del 

Projecte Solidarity Park i Glòria Corominas, professora i historiadora.

Coorganitza: Llibreria Strogoff




