
Participants VIII Setmana del 

- Borja Campillo, llicenciat en fisioteràpia 

- Anna Sanmartí, llicenciada en Comunicació Audiovisu-

al per la Universitat Pompeu Fabra i treballa de directora de 

documentals 

- Sergi Cámara, fotògraf documental que retrata les  

migracions 

- La Garriga secreta, col·lectiu de garriguencs i garri-

guenques que des de l’any 2009  han publicat tres llibres amb 
l’objectiu de mostrar la riquesa del patrimoni arquitectònic, 

històric, paisatgístic, social i humà de la Garriga 

- Gemma Calvet, jurista i analista política i ex diputada 

d’ERC al Parlament de Catalunya 

- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció 

d’Empresa i professor de l’Institut Vil.la Romana 

- Joan Antoni Padrós, llicenciat en Geografia i Història, 

professor de l’Institut Vil.la Romana i responsable del Projecte 

de Cooperació de l’Institut amb el Salvador  

 

Organitza: 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I 

HISTÒRIA 

 

Hi col·labora: 

Departament de Llengua Catalana 

AFA Institut Vil.la Romana   

 

 

 



Dimarts 13 de febrer 
3r ESO A, B, C i D - 8,55 h   

Cultures del món a través del cinema  

documental, a càrrec d’Anna Sanmartí 

Aquest taller vol introduir una visió vivencial de diferents 
cultures del món a través de quatre documentals dirigits per 
l'autora. L’objectiu és incentivar el coneixement i el respecte 
per les cultures del món, i fomentar la concepció crítica de la 
mirada occidental. 
 

1r CFGM ADMINISTRATIU – 9,50 h 

Aula 204 

Papua Nova Guinea, el reducte més  

ancestral..., a càrrec d’Andreu Gómez 

Nova Guinea és la tercera illa més gran del món. Està dividi-
da en dues parts. Papua Nova Guinea és un estat indepen-
dent. 
 
L’Andreu ens explicarà el seu viatge a través del riu Sepik, 
les idíl·liques illes del Mar de Bismark i els Hightlands. En el 
transcurs de la seva aventura va poder presenciar dos            
festivals amb moltes ètnies que viuen al voltant i un ritual 
d’iniciació a dues noies joves sotmeses a les escarificacions. 
També va entrar en contacte amb les orgulloses tribus Huli 
de les terres altes del Sud. 
 
L’Andreu ens ofereix una oportunitat única de conèixer la 
seva aventura trepidant, amb experiències inoblidables que 
de ben segur, li van fer sentir de la manera que ho devien 
fer molts dels nostres avantpassats. 
. 
 
 

Dimecres 14 de febrer 

2n ESO B i C – 8.00h  

2n ESO A i d – 8.55h  

Descobrir noves cultures: un repte       

personal, a càrrec de Borja Campillo 

Segons en Borja, conèixer noves cultures ha estat quelcom 
que sempre li havia interessat. Paisatges, rutes, persones..., 
gaudir noves experiències. Un objectiu personal, viure i    

conviure amb una nova cultura, sempre sumant experiències.  

 
Dijous 15 de febrer 

1r ESO  –11.15 h Exterior 

Gimcana La Garriga Secreta, a càrrec de La 

Garriga Secreta 

Gimcana per la Garriga per descobrir el patrimoni de la Garri-

ga de forma lúdica. 

4t ESO 1r –11.15 h Gimnàs 

Un mar de mort. Rescats al Mediterrani, 
a càrrec de Sergi Càmara 

En Sergi és un fotògraf que s'ha embarcat en un vaixell que 
col·labora en tasques de rescat d'immigrants a mar obert. 

   

2n BATXILLERAT – 11.45 h Aula 104-5 

Una mirada crítica del món i de l’entorn 

proper, a càrrec de Gemma Calvet 

 

Gemma Calvet ens oferirà una mirada crítica de la situació 

actual del país i món. 

 

Dijous 15 de febrer 
2n CFGM ADMINISTRATIU I FUSTA – 

17.00 h Aula 204 

El Salvador, entre la violència i l’espe-

rança ,a càrrec de Joan Antoni Padrós 

En Joan Antoni ens farà un petit recorregut per la situació 

actual de El Salvador, i com els fets del passat han marcat el 

seu present. 

Divendres 16 de febrer 
1r BATX. SOCIAL I HUM. – 9.50 h  

1r BATX. CIENT. I TEC.-  a determinar 

Visita guiada a l’exposició de La Garriga 

Secreta ,a càrrec de La Garriga Secreta 

La Garriga Secreta és una entitat que posa en valor elements 
del patrimoni local. L'exposició és una mostra de la seva   
tasca de recerca i divulgació. 

 

EXPOSICIÓ 

LA GARRIGA SECRETA  
Del 14 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ 

 

Xerrades (19h): 
 
19 de febrer: Mossèn Jaume Oliveras, amant de 
les muntanyes 

 
26 de febrer: Andreu Dameson, dibuixant, pintor 
i periodista 


