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Bombardeig d'aire de Barcelona, el 17 de març de 1938, vist des d'un bombarder italià

Gelida
del 7 al 9 de juny de 2019

7
19 h | Sala d’Actes del Centre Cultural
Conferència
“La batalla de Catalunya al Penedès:
el final de Guerra Civil”, a càrrec de
Ramon Arnabat i Mata
Seguidament,
Projecció del reportatge
“Sis dies de gener de 1939: l’ocupació
franquista al Penedès”
Imatge: Exhumació de fosses de la guerra civil a les muntanyes de l'Ordal:
soldats republicans morts en la defensa de Catalunya el gener de 1939.

Ramon Arnabat i Mata és historiador i
Doctor en Història per la Universitat
Pompeu Fabra. Actualment és professor
d’Història a la Universitat Rovira i Virgili i
vocal de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Com a historiador ha centrat la seva
activitat investigadora en la recerca sobre
els
moviments
revolucionaris
i
contrarevolucionaris de la primera meitat
del segle XIX, i en l’estudi de la Segona
República, la Guerra Civil i el primer
franquisme.
És membre del grup URV. ISOCAC10 - Ideologies i Societat a la
Catalunya Contemporània on desenvolupa línies de recerca
especialitzades, com ara: La Segona República i la Guerra Civil
Espanyola; El primer franquisme (1939-1959); La lluita per la
democràcia (1969 - 1979) i també, entre d'altres, La crisi de l'Antic
Règim a Catalunya (s. XVIII i XIX) Catalunya i Espanya al segle XIX o
Revolució i contrarevolució a Europa (s. XIX)

08 h | Rda. Pres Fcesc. Macià (davant de l’IES Gelida)
SORTIDA DE MEMÒRIA HISTÒRICA. Concentració i partida
en autocar cap a Barcelona
Visita guiada al Cementiri de Montjuïc
Recorregut per diferents itineraris històrics i artístics que finalitzarà al
Fossar de la Pedrera, espai de memòria de les víctimes del franquisme,
on van ser afusellades més 1700 persones i on està enterrat el president
Lluís Companys

Visita a la presó Model
La Model és l’edifici penitenciari que ha acompanyat la història contemporània de la ciutat de Barcelona.
Una presó amb un gran simbolisme
per als ciutadans que ara inicia el
camí per convertir-se en un nou lloc
de referència a l’Esquerra de
l’Eixample, acabant amb la barrera
urbana que va suposar aquesta
instal·lació durant més d’un segle.
Presó Model, vista de conjunt 1904

Seguidament, visita, tast i dinar a Can Calopa (L’Olivera)
Can Calopa de Dalt és una masia situada al terme municipal de
Barcelona, al Parc de Collserola.
L’any 2001, l’Ajuntament de Barcelona
decideix recuperar l’antic conreu de vinya a
la Masia de Can Calopa de Dalt amb la
intenció d’elaborar uns vins institucionals
d’identitat
mediterrània
capaços
de
representar la ciutat.

Preu de la sortida: 40€ (inclòs transport, visites i dinar)
Cal fer reserva prèvia abans de dilluns 27 de maig:
CI Castell | T. 937790146 | ci@castellgelida.org
OAC Ajuntament | 937790058 | gelida.cultura@diba.cat

9 de juny
19 h | Parc Escoles Velles
Concert: “Sota les cunetes. Justícia!”. Cançons cantades per
Verdcel i Rusó Sala.
Fa 83 anys de l'aixecament
feixista.
Aquest és un
concert de memòria, que amb
força reivindica justícia i dignitat
per totes les víctimes del
franquisme i que posa el seu
granet
de
sorra
per
condemnar
les
violències
patides.
Com a acte de memòria, que
amb força reivindica justícia i
dignitat per totes les víctimes del
franquisme i que posi el seu
granet
de
sorra
per
condemnar
les
violències
patides, ara que que farà més 82
anys de l’aixecament feixista.
Sota les cunetes. Justícia! és un disc i un espectacle de memòria
històrica produït, arranjat i muntat per VerdCel.
El projecte incorpora un
repertori ric, variat i potent,
amb cançons de Maria del
Mar Bonet, Raimon, Ovidi
Montllor, Lluís Llach, Pi de la
Serra, Marina Rossell, Joan
Manuel Serrat, Xavier Ribalta,
Joan Isaac, Joan Pau Giné,
Guillem d’Efak, Teresa Rebull
i Ramón Muntaner.

Alfons Om (VerdCel) i Rusó Sala

