
divendres
10 novembre
Presentació a càrrec de Raül Garcia, 
regidor de Cultura.

Conferència: 
L’experiència de “Trinxeres”, a càrrec d’Eloi Vila i Marc 
Juan. A la sèrie documental de TV3, aquests dos perio-
distes i Carles Costa van recórrer a peu els 350 km de 
l’últim gran front de la Guerra Civil a Catalunya, des 
dels Pirineus fins al delta de l’Ebre.
- A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
- A les 7 del vespre

diumenge
12 novembre
Memorial:
Acte en record dels celonins que van morir o patir als 
camps de concentració nazis. 
Organitzat pels alumnes de l’Institut Baix Montseny que 
enguany han participat en el viatge a Mauthausen.
Interpretació musical a càrrec d’un grup de violoncels 
de l’Escola Municipal de Música.
- Al Cementiri Municipal
- A les 11 del matí

dijous
16 novembre
Presentació del llibre: 
Els de pic i pala. Diari i memòries d’un biberó durant la 
Guerra Civil, de Salvador Gomis i Montfort. A càrrec de 
Salvador Domènech i Domènech, editor del llibre, 
i de Maria Teresa Gomis Sobrepera, filla de l’autor 
- A la Biblioteca de Sant Celoni 
- A les 7 de la tarda 

divendres
17 novembre
Conferència: 
Mobilització dels celonins en la Guerra Civil i morts al front, 
a càrrec de Josep M. Abril, historiador

Testimoniatge: 
La recerca de Josep Blanché, l’oncle que va morir al front, i 
el Programa d’Identificació Genètica de Desapareguts de la 
Generalitat, a càrrec de M. Dolors Blanché

L’impacte de la guerra al poble per a un nen de 12 anys, 
a càrrec de Salvador Bordoy

Projecció: 
Testimonis de la rereguarda: Sant Celoni 1936-1939, un 
documental realitzat per Xavier Alfaras amb les aportacions 
de diferents persones que van viure la guerra al poble
- A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
- A les 7 del vespre

V Jornades de la
Memòria Històrica

de Sant Celoni

Organitza
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni / Institut Baix Montseny / Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador / 
Escola Municipal de Música / Ajuntament de Sant Celoni

La Guerra Civil.
Mobilització dels celonins al front
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