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Passi del documental Grietas, produït per Mediapro amb 

motiu del 40è aniversari d’Amnistia Internacional, dirigit per 

Xuban Intxausti, amb guió de Lluís Arcarazo.  

#Grietas és un llargmetratge real, dur, emotiu i molt 

respectuós que presenta cinc històries que evidencien les 

principals fractures en matèria de drets humans a Espanya: 

violència de gènere, terrorisme, vivenda, migració i 

franquisme. 

19 h | Sala d’Actes del Centre Cultural 

Cinc històries unides per un element comú: són esquerdes 

en els drets humans que persones corrents intenten reparar 

amb el seu impuls, la seva determinació i escassos 

recursos. Esquerdes a les quals l’Estat té la responsabilitat 

de fer-hi front. 

Cinc històries. 

Cinc pessics de vida.  

Cinc esquerdes que s’han 

de reparar. 

Cinc realitats d'avui en dia,  

que són nostres i amb les  

quals convivim.  

Cinc vivències que ar-

rosseguem d'una història 

col·lectiva que no està del 

tot explicada. 
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08 h | Rda President Fcesc Macià (davant de l’IES Gelida) 

SORTIDA DE MEMÒRIA HISTÒRICA. Concentració i partida en 

autocar. 

Situat al mateix pas fronterer per on van 

fugir la major part dels exiliats, el Museu 

Memorial de l’Exili és un espai per a la 

memòria, la història i la reflexió crítica.  

El MUME ofereix una mirada ampla que 

vincula el passat amb el present, perquè 

els conflictes que provoquen exilis han 

estat una constant en la història del segle 

XX i encara ho són avui. 

Visita guiada al Museu Memorial de l’Exili (MUME)  

de La Jonquera  

Cal fer reserva prèvia abans de divendres 15 de juny:  

Preu de la sortida: 40€ (inclòs transport, visites i dinar)   

CI Castell 

 T. 937790146   

ci@castellgelida.org  

OAC Ajuntament  

937790058  

gelida.cultura@diba.cat 

Seguidament, visita, tast i dinar entre vinyes al celler  

“La Vinyeta” de Mollet de Peralada (DO Empordà).  

Immersos en un paisatge únic de vinyes i 

oliveres centenàries, reviurem la història 

d’una jove parella, en Josep i la Marta, que 

amb poc més de vint anys van iniciar la seva 

aventura. Ells ens aproparan aquest petit 

racó de l’Empordà i ens faran sentir el seu 

compromís amb la terra i la seva passió per 

aquest indret tocat per la tramuntana. 
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Aquesta mostra ens parla de 

l’escriptora des de diferents 

perspectives: la infantesa, el 

franquisme, el feminisme, el 

catalanisme, el compromís 

social, la seva vida com a 

escriptora i periodista, la 

passió pel teatre i la denúncia 

que va fer del nazisme. 

La vintena de fotografies que 

mostra són de Pilar Aymerich, 

l’arxiu familiar Sempere Roig i 

el fons Montserrat Roig de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Els textos són fragments de 

peces periodístiques i literàries 

de l’escriptora i periodista. 

12 h | Espai 1880: Antic Vestíbul de la Casa de la Vila  

Inauguració de l’exposició “MONTSERRAT ROIG, CRONISTA 

D’UN TEMPS I D’UN PAÍS”, produïda pel Memorial Democràtic 

  De l’1 al 29 de juliol de 2018 

  De dilluns a divendres, de 9 a 14h;  

     Dissabtes de 12 a 14h i de 19 a  21h; diumenges de 12 a 14h 

1

L’exposició, comissariada per Marta Corcoy, ha estat produïda 

pel Memorial Democràtic sobre una idea original de l’Associació 

de Dones Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. 


