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Del 7 al 9 d’octubre de 2022

www.visitalagarriga.cat

CENTRE DE VISITANTS LA GARRIGA
PUNT D’INFORMACIÓ
El cap de setmana de les jornades modernistes el punt d’informació i d’acollida a les persones que ens visiten 
es traslladarà a Can Raspall, c. dels Banys 40.
Horaris: Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge de 10 a 14 h
Més informació al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat
www.visitalagarriga.cat | www.lagarriga.cat

RESTAURANTS DE LA GARRIGA
Durant el modernisme es va redefinir la cuina tradicional catalana que ha arribat avui en dia a les nostres tau-
les, així com dels dolços i les postres que tant agradaven a les persones que venien a estiuejar a la Garriga, 
donant lloc a confiteries i pastisseries.
El àpats i l’engalament de les taules també venia determinat per l’estatus social. D’aquesta manera, podríem 
fer bona la dita de “Digues-me què tens al plat i et diré si et pots presentar en societat”.
Des del 7 d’octubre fins al 9 d’octubre alguns restaurants de la Garriga oferiran menús modernistes que ens 
permetran assaborir aquesta cuina. Més informació a www.visitalagarriga.cat

MÉS ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L’HUMÀ
Divendres 30/09 a les 19 h. Inauguració de l’exposició “La Garriga modernista més íntima” a la 
Casa Ramos al c. Figueral 43.
Exposició de roba interior modernista organitzada per la Filanda i l’Associació Modernista de la Garriga, 
romandrà oberta des del 30 de setembre al 14 d’octubre. Per visitar l’exposició cal fer reserva de cita prèvia 
a info@fumh.cat. 

Dissabte 22/10/22 a les 11.30 h. Sortida al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de 
Barcelona.
La sortida inclourà la visita a la Sala 19 “El Modernisme” a càrrec de la professora d’art Ana González.
Preu: 12€.
Més informació i reserves a info@fumh.cat o al tel. 93 860 50 60.



però sembla que tot sol no se’n surt. Entre totes les persones que 
l’acompanyem hi posarem una mica d’imaginació i la música tornarà 
a sonar!

12.15 h a l’Hotel Balneari Blancafort Spa Termal al c. la Mina, 7
Recordant els balls de cintes que es ballaven als jardins de l’Hotel 
Blancafort la “Garriga Balla” farà una ballada al so de “Grallarriga”.

12.30 h a l’Hotel Balneari Blancafort Spa Termal (Sala Garriga)

Xerrada-vermut: “UNA MIRADA A LA 
CUINA DEL MODERNISME”
A càrrec de Núria Bàguena, professora i assessora de patrimoni culinari
Una època de grans canvis a la cuina. Des de finals del XIX s’incorpo-
ren els productes americans al receptari, es posa de moda la cuina 
francesa a tot Europa, i la burgesia catalana i els grans restaurants 
cuinaran plats que més tard passaran a la cuina tradicional. Tot 
plegat va tenir un fort impacte en l’herència culinària ancestral i 
l’alimentació de les classes populars. Una xerrada que ens mostrarà 
l’impacte de l’estiueig també en l’alimentació de la gent de la Garriga. 
I al Balneari Blancafort, on si no? En acabar es farà un petit refrigeri a 
la terrassa del balneari.

16.30 h, 18 h, 19.30 h al c. Banys 23

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

17 h sortida des de Can Raspall, c. Banys 40

Itinerari guiat: “EL MODERNISME 
POPULAR”
Aquest itinerari vol donar a conèixer el patrimoni modernista de 
la Garriga, i concretament la convivència entre les dues garrigues 
d’entre finals del segle XIX i l’inici del segle XX. Descobreix com les 
modes que va importar la burgesia de Barcelona van arribar al nucli 
antic del poble i es van imposar marcant tendència entre les famílies 
garriguenques.
Itinerari organitzat pel Centre de Visitants de la Garriga, imprescindible 
reserva prèvia al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat

De 17 a 20.30 h al c. Banys i Centre

PARADES DE MARXANTS, 
ARTESANS I MOSTRA D’OFICIS
A més de les activitats de dinamització, a la tarda també hi troba-
reu mostra d’oficis modernistes on podreu conèixer com treballa-
ven les persones que es dedicaven a oficis artesans.

20 h al c. Banys i plaça de Santa Isabel

INAUGURACIÓ DE LES 
JORNADES
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. 
En l’acte es farà entrega dels diplomes del taller de costura moder-
nista 2021-22.
L’acte estarà amenitzat per membres de l’Escola Municipal de Música 
Josep Aymerich amb repertori musical de l’època.

Dissabte 8 d’octubre
De 10 a 14 h al c. Banys i Centre

PARADES DE  MARXANTS I 
ARTESANS 
Passegeu-vos per les parades i gaudiu de les activitats de dina-
mització i tallers que trobareu entre la Plaça de Can Dachs i carrers 
Banys i Centre.

10.30 h i 11.30 h al c. de la Mina 7

CIRCUIT TERMAL MATINER 
Aprofiteu el matí per apropar-vos a l’Hotel Balneari Blancafort Spa 
Termal i gaudir d’un circuit al Spa termal.
Preu especial jornades: 20€
Reserva d’entrades a l’Hotel Balneari Blancafort Spa Termal al 
tel. 93 860 56 00 o a ctb@hotelblancafort.com

11 h i 12 h sortida des de Can Raspall, c. Banys 40

Itinerari guiat: MICROVISITES A 
L’ILLA RASPALL 
Descobriu les quatre cases que conformen l’Illa Raspall (la casa Bar-
bey, la Torre Iris, la Bombonera i la casa Barraquer) i observeu els 
detalls, les anècdotes i tot allò que fa d’aquest espai el conjunt mo-
dernista més important de la Garriga i únic a tot Catalunya, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Itinerari organitzat pel Centre de Visitants de la Garriga, imprescindible 
reserva prèvia al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat

12 h a la plaça a Can Dachs

“MUSIC BOX”
Espectacle de carrer d’humor gestual i manipulació d’objectes que 
ens convida a jugar amb el món de la fantasia.
El públic l’inspira cançons i té una cançó per cadascú de nosaltres. Un 
personatge ben curiós que vol arreglar una capsa de música gegant 

De 17.30 h a 20.30 h davant del Pou Calent

“SOL I NÚVOL” 
Espectacle de carrer en el que amb una cadira i una maleta hi troba-
reu tot allò que cal per fer el viatge. Ara fa sol, ara fa núvol i ara sol… 
i núvol. “Tot sol” en busca d’un indret, d’amor i de felicitat. Trobarem 
a la Garriga tot allò que venien a buscar les persones que venien a 
estiuejar a començaments del segle passat?

18 h sortida des de Can Raspall, c. Banys 40

Escenes treatralitzades “SEDUCCIÓ 
MODERNISTA” 
Un seductor irreductible vol demostrar al públic com és capaç de 
seduir qualsevol dona que li passi pel davant. Ho prova amb una 
dona feliçment casada. Les coses no s’acabarà com ell s’imagina. El 
públic serà còmplice de les seves peripècies transitant per diferents 
espais. De la companyia de teatre “Frec a Frec” i  amb la col·laboració 
de l’associació modernista de la Garriga.

De 18 h a 20.30 h a la Plaça Can Dachs 

CONCERT DE PIANOLA
El pianolista Pep Domènech farà sonar una pianola Fischer centenària 
totalment restaurada que ens transportarà a la vida social i cultu-
ral de la Garriga d’estiueig. Descobreix com funciona una pianola i 
anima’t a ballar.

19 h al jardí de Can Carner (Ronda del Carril, 76).

Xerrada-conversa: “ELS SUÑOL, UNA 

FAMÍLIA ESTIUEJANT A LA GARRIGA“
A càrrec d’Alfons Carner Suñol i Albert Benzekry Arimon.
L’estiueig burgès a la Garriga vist des de dins. Suñol i Carner són dos 
grans noms entrellaçats de la burgesia catalana, amb casal propi a 
la Garriga, a tocar de la via del tren, i amb 140 anys de relació amb el 
poble. L’Alfons Carner, hereu de la nissaga i autor del llibre “Els Suñol 
i la Garriga”, ens n’anirà donant detalls en conversa amb l’Albert Ben-
zekry. I, tot plegat, al pati de la casa familiar. 

21 h a l’Hotel Termes la Garriga, c. Banys, 23

SOPAR DE GALA MODERNISTA
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. En 
aquesta ocasió podrem gaudir d’un sopar de gala amb menú degus-
tació modernista a càrrec del xef de l’Hotel Termes i acompanyament 
musical.
Preu: 25 €
Reserva d’entrades a l’Hotel Termes tel. 93 871 70 86
o a info@termeslagarriga.com

Diumenge 9
De 10 h a 14 h al c. Banys i Centre 

PARADES DE MARXANTS I 
ARTESANS 
Passegeu-vos per les parades i gaudiu de la dinamització d’acti-
vitats i tallers que trobareu entre la Plaça de Can Dachs i carrers 
Banys i Centre. 

11 h i 12 h  sortida des de Can Raspall, c. Banys 40

Itinerari guiat: MICROVISITES A 
L’ILLA RASPALL 
Descobriu les quatre cases que conformen l’Illa Raspall (la casa 
Barbey, la Torre Iris, la Bombonera i la casa Barraquer ) i observeu 
els detalls, les anècdotes i tot allò que fa d’aquest espai el conjunt 
modernista més important de la Garriga i únic a tot Catalunya, de-
clarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Itinerari organitzat pel Centre de Visitants de la Garriga, imprescin-
dible reserva prèvia al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat

De les 10.30 h a les 13 h al c. Figueral 43

“FESTES DEL BOSC”
A CAN RAMOS

• 10.30 h: Conferència “El teatre de la natura” La belle époque a 
La Garriga a càrrec de Francesc Viñas.
• 11 h: Coral Flors de tardor, a càrrec de l’Esplai casal d’avis, sota 
la direcció de Ariel Seras
• 11.15 h: “Leonor o els problemes del servei”. Teatre: Feliu i 
Codina.
• 12 h: Actuació musical i ballada de Hoppers amb la participació 
de combos de l’Aula de Música (swing-jazz)
• De 10 h a 12.30 h: Taller de trencadís amb la Marije Visser.
Cal Inscripció prèvia a info@fumh.cat

Organitzat per l’Àrea de Cultura i Societat de la Fundació Universitària 
Martí l’Humà (FUMH).

11 h al c. Banys (davant del Pou Calent)

L’ELIXIR DE LA VIDA DEL 
PROFESSOR KAROLI
Espectacle de carrer ambientat amb l’estètica de principis del segle 
passat, on el públic podrà gaudir, en viu i en directe del Professor 
Karoli i del seu “elixir de la Vida“. Un producte miraculós de renom 
internacional sol·licitat per totes les cases Reials, un personatge 
enginyós que us traslladarà a l’encant de les fires de fa 100 anys.

12.30 h a la Plaça de l’Església 

DESFILADA MODERNISTA
Sobre la catifa vermella, hi desfilaran persones, parelles o grups 
que podran mostrar al públic la seva indumentària mentre es des-
criuen cadascun dels vestits. 
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.ca i us indicarem quin és el 
procediment.

12.30 h al c. Banys (davant del Pou Calent)

L’ELIXIR DE LA VIDA DEL 
PROFESSOR KAROLI

17 h  sortida des de Can Raspall, c. dels Banys 40

Itinerari guiat: “EL MODERNISME DE 
LA BURGESIA”
Itinerari que recorre els espais més significatius de la Garriga mo-
dernista i ens descobreix el nou eixample garriguenc creat entre el 
final del segle XIX i l’inici del segle XX. Una ciutat jardí residencial, 
burgesa, i termal que naixia entre camps i boscos. Inclou la visita a 
espais privats singulars.
Organitzat pel Centre de Visitants de la Garriga, imprescindible reser-
va prèvia al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat

19 h a la Rda. del Carril, 75

Espectacle teatral  L’ESPERIT 
FERÉSTEC AL JARDÍ DE LA 
CASA EMILI SALA 
Adaptació de la novel·la “Els Sots Feréstecs” de Raimon Casellas, 
reconeguda com a primera novel·la modernista catalana. Ens parla 
de la gent ruda que vivia en un món aïllat i ple de supersticions. 
Un espectacle d’humor negre amb un vocabulari molt ric i propi de 
l’època, a càrrec de la companyia “Frec a Frec”. 

Dissabte 1 d’octubre
10 h sortida des de l’aparcament de Puiggraciós

DESCOBRIM PAISATGES DE 
NOVEL·LA MODERNISTA
A càrrec de Jordi Vallicrosa
Caminada pels espais on té lloc la trama de la primera novel·la mo-
dernista catalana “Els sots feréstecs”, de Raimon Casellas. A través 
de lectures d’alguns passatges de l’obra, descobrirem els escenaris 
de la història, indrets i cases de la vall de Montmany, on se situa la 
fosca història protagonitzada pel rector i les famílies de la parròquia.
Itinerari organitzat per l’Ajuntament de la Garriga.
Més informació al tel. 610 47 78 23 o info@visitalagarriga.cat

De 10 h a 12 h

PASSEJADA MODERNISTA
A LES RESIDÈNCIES D‘AVIS,
amb la col·laboració de membres del taller de costura, que lluiran 
vestuari modernista per a l’ocasió.

      De 12 h a 13 h

PASSEJADA PEL MERCAT
amb la col·laboració de membres del taller de costura que lluiran 
vestuari modernista per a l’ocasió.

Divendres 7 d’octubre
18.30 h a la Plaça de Santa Isabel 

Xerrada“LA GARRIGA ABANS 
DE L’ESTIUEIG, UN POBLE DE 
FRONTERA” (1820-1875) 
A càrrec de Jordi Llimargas, historiador.
Durant el segle XIX, la Garriga era un poble de frontera: es trobava 
entre els mercats de Granollers i de Vic; entre la Muntanya i la Plana; 
entre els exèrcits carlins i els rebels... El perillós pas del Congost va 
obligar el petit poble rural de la Garriga a fortificar-se. Però la nova 
carretera, l’arribada del tren i la modernització dels establiments 
termals van transformar-la en una vila residencial. Una xerrada per 
entendre com era la Garriga d’abans de l’arribada de la burgesia, a la 
plaça de Santa Isabel, el lloc on tot va començar a canviar. 




