IV JORNADA DE
MEMÒRIA HISTÒRICA LOCAL

Després de tres anys de guerra civil, el poble
pateix una llarga postguerra marcada per la
pobresa, la gana i les represàlies contra els
republicans derrotats. Seran uns anys on la
cruel dictadura militar anirà esclafant tota
aquella resistència que sorgeixi contra el règim,
com ara els maquis, i es començarà a forjar una
societat que haurà d’aixecar de nou el país.

TORROELLA DE MONTGRÍ

La postguerra serà una època austera per les
mancances, i dura per les represàlies i la por,
però la vida continuarà amb l'esperança d'un
futur millor.

«ELS PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME:
REPRESSIÓ, EXILI I RESISTÈNCIA»

El Museu de la Mediterrània impulsa les IV
Jornades de Memòria Històrica Local amb
l’objectiu de recuperar el passat històric de la
vila, dels seus habitants i els successos
ocorreguts des de la Segona República fins a
la Transició democràtica. Aquestes jornades
tenen l’objectiu de recuperar la història a
través, principalment, de la memòria oral dels
ciutadans. Conèixer la nostra història ens
permet posar-la en valor i obrir camí per a
construir un present i un futur amb més
consciència sobre el nostre passat.

DIVENDRES 13 DE MAIG – 19 h –
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
CONFERÈNCIA

FRANQUISME: UNA PANORÀMICA
GENERAL
a càrrec de Jordi Carrillo, historiador i doctorand de la
URV.

DILLUNS 16 DE MAIG – 19 h –
MUSEU DE LAMEDITERRÀNIA
CLUB DE LECTURA

“REGRESO AL EDÉN”

de Paco Roca. Dinamització a càrrec de
Jordi Fenosa, il·lustrador.
DIVENDRES 20 DE MAIG – 19 h –
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
CONFERÈNCIA

EN RESISTÈNCIA CONTRA LA
DICTADURA - ELS MAQUIS

a càrrec de Pep Cara, antropòleg, historiador i professor.

DISSABTE 21 DE MAIG – 19 h – CINEMA MONTGRÍ
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA (Taquilla inversa)

“JOSEP”

d’Aurel. Amb tertúlia final.
TERTÚLIES DE MEMÒRIA

www.museudelamediterrania.cat

Arxiu Miquel Graells (Museu de la Mediterrània)

Durant el transcurs de les Jornades de
Memòria Històrica Local programem
dues jornades de Tertúlies de memòria.
En grups reduïts volem recollir la memòria
oral de tots aquells que ens vulgueu
transmetre els vostres records i les vostres
vivències sobre la postguerra i els primers
anys del franquisme a casa nostra.
Els dimecres 18 i 25 de maig, a les 19 h
Per tal de participar en les tertúlies de
memòria us heu d’inscriure al Museu de
la Mediterrània.

Organitza:

Col·labora:

DIVENDRES 27 DE MAIG – 19 h –
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
TAULA RODONA

LA REPRESSIÓ I LA
POSTGUERRA A TORROELLA

a càrrec de Jaume Bassa i Maria Dolors Lofra.

DISSABTE 28 DE MAIG – Tot el dia
SORTIDA

MUSEU MEMORIAL DE L'EXILI A LA
JONQUERA I MEMORIAL DEL CAMP
DE RIVESALTES

Anada i tornada en cotxes particulars. Cal inscripció i
realització del pagament de les entrades i guiatge (11’50 €)
al Museu de la Mediterrània abans del 18 de maig.

