
Santa Coloma Ens Uneix

LA COLMENA
Cooperativa Cultural i Esportiva fundada l’any 1916

80è aniversari del 
final de la Guerra Civil 
espanyola i de l’inici del 
gran èxode republicà

dia de l’alliberament d’aquest camp de 
concentració (11 d’abril de 1945). 
Lloc: Jardins del Museu Torre Balldovina

Dijous 11 d’abril, 19 h
Xerrada sobre les Brigades Interna-
cionals i presentació de la col·lecció 
“Armas y Letras”
Antonio R. Celada, 
catedràtic de la 
Universitat de 
Salamanca, ens 
parlarà sobre les 
brigades interna-
cionals a través 
de la col·lecció de 
llibres “Armas y 
Letras”, un recull 
de relats i testimo-
nis de brigadistes i 
corresponsals de parla anglesa que van 
lluitar a la Guerra Civil espanyola. 
Lloc: Museu Torre Balldovina

Diada de Sant Jordi 2019 
Publicació i signatura de l’edició dels 
treballs de recerca històrica 2015
Publicació dels estudis “El Fondo, una 
cruïlla de cultures”, d’Isabel Martínez, 
i “El transport a Santa Coloma de 
Gramenet. Història i evolució”, de Marta 
Roig, fruit de la primera convocatòria 
de les beques de recerca històrica que 
promouen treballs sobre aspectes inèdits 
en els camps de les ciències socials 
i humanes relacionades amb Santa 
Coloma de Gramenet.
Lloc: plaça de la Vila

Diumenge 28 d’abril, a les 12 h
Visita guiada a l’exposició “Miguel 
Hernández, poeta del poble” i lectura 
oberta a tothom de poemes seus  
Després d’un recorregut pels diferents 

àmbits de l’exposició conduït per Ángel 
Sody, comissari de la mostra, tindrem 
l’oportunitat de gaudir d’un recital de 
poemes de Miguel Hernández a càrrec de 
diferents rapsodes que vulguin participar 
en aquesta lectura oberta.
Inscripcions a la visita i a la lectura de 
poemes: museutorreballdovina@grame-
net.cat o tel. 93 385 71 42
Lloc: Museu Torre Balldovina   

Dissabte 4 de maig, 21 h
Espectacle La maternitat d’Elna, 
òpera, de Martí Carreras
La Maternitat d’Elna va ser una 
institució humanitària, fundada 
el novembre de 1939 per la 
infermera suïssa Elisabeth Ei-
denbenz, destinada a ajudar les 
dones embarassades exiliades 
durant la Guerra Civil.
L’òpera de La Maternitat d’Elna 
explica la història de Laura i 
Nisele, dues mares acollides per 
Elisabeth. 
Preu: 10 €
Lloc: Teatre Sagarra

Banc de Memòria Oral de Santa Colo-
ma de Gramenet
Preservar la memòria històrica per 
salvaguardar les nostres llibertats i els 
nostres drets. En col·laboració amb el 
Museu Torre Balldovina, la Direcció de 
Transparència i Govern Obert busca 
colomencs/ques majors de 55 anys 
que ens vulguin ajudar donant el seu 
testimoni per a la configuració del Banc 
de Memòria Oral de Santa Coloma de 
Gramenet. Grans i petites històries i 
testimonis de com era la vida quotidiana 
en aquells anys tan difícils. Si voleu 
col·laborar-hi, truqueu al 93 462 40 57 
(ext. 2731).

MEMÒRIA
HISTÒRICA
ACTIVITATS
2019 GENER-MAIG



Fins al 3 de març
Exposició “Sota les bombes. Els atacs 
aeris a Catalunya durant la Guerra 
Civil”
Al llarg de tota la Guerra Civil, es va viure 
un setge aeri permanent en què, per 
primera vegada a la història, s’atacava la 
rereguarda per destruir les indústries de 
guerra i per terroritzar la població civil. 
Lloc: Museu Torre Balldovina

Divendres 25 i dissabte 26 de gener, 21 
h; diumenge 27 de gener, 19 h
Espectacle poètic “Lorca que te quiero 
Lorca”, d’Art en Acció Teatre
Camp, vida, sang, terra. Olors, colors, 
sabors… Els poemes de Lorca ens trans-
porten a un temps, a un lloc, mitjançant 
una història, un sentiment, una emoció.
Preu: 8 € / Amics del Teatre: 4 €
Lloc: Teatre La Colmena (c/ Francesc 
Viñas, 5)
Organitza: Grup de Teatre La Colmena

Diumenge 27 de gener, 11 h
Itinerari “El 27 de gener de 1939 a 
Santa Coloma”
Amb motiu del 80è aniversari del final de 
la Guerra Civil espanyola i de l’entrada de 
les tropes franquistes a Santa Coloma, 
rememorarem aquell dia a través d’un 
itinerari per conèixer els fets més des-
tacats d’aquell conflicte bèl·lic a la nostra 
ciutat.
Lloc de trobada: Museu Torre Balldovina

Dijous 14 de febrer, 18 h
Diàleg intergeneracional “50 anys de 
Stonewall, una revolta que va canviar 
el món” 
La revolta de Stonewall, protagonitzada 
per la comunitat LGTBI el 28 de juny de 
1969 a Nova York, va significar un punt 
d’inflexió en la conquesta de drets i lliber-
tats col·lectives, un crit de dignitat i orgull. 
50 anys més tard, homenatgem a totes 
aquelles persones que la van protagonit-
zar i fem un balanç de les fites aconsegui-
des i de les amenaces presents.
Lloc: Pompeu Lab

La memòria his-
tòrica, qüestió de 
reparació i justícia 
Han transcorregut 80 
anys des del final de la 
Guerra Civil espanyo-
la, una efemèride prou 
destacada perquè no 
la passem per alt, so-

bretot per l’impacte social i humà que va 
suposar, i per la cruenta dictadura posterior 
que va liquidar vides i va destrossar famí-
lies senceres. El 27 de gener farà vuitanta 
anys del dia en què les tropes franquistes 
van entrar a Santa Coloma de Gramenet i 
de l’inici del gran èxode republicà. També 
el 27 de gener de cada any se celebra, per 
designació de les Nacions Unides, el Dia In-
ternacional en Memòria de les Víctimes de 
l’Holocaust.
Per a no oblidar cap d’aquests fets i rei-
vindicar la importància de conèixer i di-
fondre la memòria col·lectiva local, la nos-
tra ciutat celebra, un any més, les jornades 
de Memòria Històrica. Amb aquesta finalitat 
s’ha elaborat un programa d’activitats que 
s’allarga fins al maig, amb diferents propos-
tes que transmeten els valors democràtics. 
Les exposicions, espectacles teatrals, con-
ferències, homenatges o visites culturals 
ens recorden, a través de la nostra història, 
la importància de mantenir les lluites a favor 
de la justícia social, la llibertat i la solidaritat.
Els últims quatre anys, el govern munici-
pal que encapçalo ha fomentat i impul-
sat l’acció en matèria de Memòria Històri-
ca, mitjançant la creació d’una regidoria 
específica. El record i la difusió dels esde-
veniments vinculats amb la Guerra Civil i el 
període franquista han volgut provocar la 
reflexió col·lectiva sobre com el coneixe-
ment del passat ens pot proporcionar eines 
per a participar, activament i de forma com-
partida, en la construcció d’un futur millor.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Dissabte 16 de febrer, 10 h
Visita a la presó Model de Barcelona 
i a l’exposició del Museu Història de 
Catalunya “Desconstruint la Model” 
Visita a les instal·lacions de l’antic recinte 
penitenciari on veurem els principals 
espais (paqueteria, locutori, centre del 
panòptic, galeries 4 i 5, patis). Al Museu 
reviurem els darrers dies de la Model a 
través de la mirada de Duaita Prats.
Activitat gratuïta, places limitades (des-
plaçaments a càrrec dels participants)
Inscripcions: museutorreballdovina@
gramenet.cat o tel. 93 385 71 42
Lloc de trobada: 9 h al vestíbul del Metro de 
la plaça de la Vila, o 10 h a l’entrada princi-
pal de la presó Model (c/ Entença, 155)

Dissabte 23 de febrer, 21 h
Espectacle Mundo obrero, d’Alberto 
San Juan
Pilar i Luis són dos enamorats que, de 
generació en generació, ens plasmaran 
els temps de la dictadura de Miguel Pri-
mo de Rivera, de la Segona República, de 
la guerra, de la dictadura franquista, de 
les tortures, de les assemblees obreres i 
veïnals i fins al gran consens, defensant 
sempre el seu amor sense final.
Preu: 18 €
Lloc: Teatre Sagarra

Diumenge 3 de març, 11 h
Visita guiada a l’exposició “Sota les 
bombes. Els atacs aeris a Catalun-
ya durant la Guerra Civil” i activitat 
“Quan plovien bombes” 
Com a acte de cloenda de l’exposició 
farem un recorregut de la mà dels 
comissaris David Íñiguez i David Gesali. A 
continuació, a partir de l’exposició “27 de 
gener de 1939” i la projecció d’imatges, 
s’explicaran els fets més destacats de la 
Guerra Civil a Santa Coloma. 
Lloc: Museu Torre Balldovina

Divendres 15 de març, 19.30 h  
Inauguració de l’exposició “Miguel 
Hernández, poeta del poble” 
Exposició sobre la vida i l’obra de Miguel 

Hernández, un dels grans autors literaris 
malgrat la seva prematura mort als 31 
anys. A més de versos, va publicar en diaris 
de la Guerra Civil per animar les tropes 
republicanes. Ell mateix va ser al front com 
a comissari polític comunista, fet pel qual 
fou condemnat pel feixisme. 
La inauguració s’acompanyarà d’una 
conferència d’Àngel Sody, comissari de 
l’exposició, i d’un tast de poemes a càrrec 
de Petra Jiménez i Roser Vicente.
Dates: del 15 de març al 30 d’abril
Lloc: Museu Torre Balldovina

Diumenge 17 de març
Itinerari guiat “Ruta de l’exili de La 
Vajol” i visita al MUME
Coincidint amb els 80 anys de l’inici del 
gran èxode republicà, 
descobrirem els camins 
que van fer a peu 
milers de republicans 
l’any 1939 quan van 
fugir durant la Guerra 
Civil espanyola i es van 
exiliar a França creuant 
els Pirineus. Després 
visitarem el Museu 
Memorial de l’Exili de La 
Jonquera.
Informació i inscripcions: Museu Torre 
Balldovina

Dissabte 6 d’abril, 12 h
Presentació de la senyalització 
d’espais de memòria de Santa Coloma
Senyalització de nous indrets relacionats 
amb la Guerra Civil espanyola i la dictadu-
ra de Santa Coloma.
Lloc: per determinar.

Dijous 11 d’abril, 18 h
Homenatge  als colomencs deportats 
als camps d’extermini nazis
Acte d’homenatge i ofrena floral als 
colomencs que van patir la deportació 
als camps d’extermini nazis, amb la 
participació dels joves que van inte-
grar l’última expedició al Memorial de 
Buchenwald al 2018 i coincidint amb el 

27 DE GENER
1939-2019
80è ANIVERSARI
#NOOBLIDEM


