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III Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni / novembre 2015

Organitza: 
Grup de recerca de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni, Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador 
i Ajuntament de Sant Celoni

dimarts
13 octubre
2/4 de 8 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Commemoració del 75 è aniversari de 
l’afusellament de Lluís Companys i 
presentació del llibre El viatge de Companys, 
d’Antoni Tortajada i Eloi Vila, a càrrec dels seus 
autors. 
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Baix 
Montseny i la llibreria Alguerset

dissabte
17 octubre
Sortida cultural a la Maternitat Suïssa 
d’Elna. Aquest casal de la Catalunya Nord va 
acollir moltes dones embarassades refugiades 
als camps de concentració francesos a causa 
de la Guerra Civil. Tot el dia. La sortida es 
complementa amb la visita de la catedral i el 
claustre romànic d’Elna.

divendres
6 novembre 
7 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Presentació de les jornades a càrrec de 
Raül Garcia, regidor de Cultura i Fina Ferrando, 
historiadora i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni.

Conferència: 
- L’ensenyament durant la II República a 
Catalunya (1931-1939), a càrrec de Salomó 
Marquès, doctor en Pedagogia i professor del 
departament de Pedagogia a la Universitat de 
Girona

2/4 de 9 del vespre
Versió Original a l’Altrium

Pel·lícula: 
- Las maestras de la República. Dirigida per 
Pilar Pérez Solano i guanyadora del Goya a la 
millor pel·lícula documental el 2014. 
Durada: 63 minuts

  Preu entrada: 4,5 €

dissabte
7 novembre
8 del vespre 
Sala Petita de l’Ateneu

Espectacle:
- Les sabates d’en Jaume, a càrrec de Jaume 
Arnella. El cantautor musica poemes de Josep 
Gual Lloberes, escrits per reflectir la seva 
experiència al front durant la Guerra Civil com 
a supervivent de la lleva del biberó. Amb la 
col·laboració d’Annick Puig, violí, i Rafel Sala, 
violoncel.

Espectacle gratuït

divendres
13 novembre 
7 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Conferències:
- El mestre Pallerola i els canvis de l’ensenya-
ment públic celoní a l’època de la II República, 
a càrrec de Núria Amadó, pedagoga

- Les escoles i l’ensenyament a Sant Celoni 
durant la Guerra Civil, a càrrec de Josep M. 
Abril, historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant 
Celoni.

Projecció: 
- Testimonis de l’escola durant la II República a 
Sant Celoni, amb la participació de diversos 
celonins i celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa.

  Gravació i edició de Xavier Alfaras

III Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni / novembre 2015

Organitza: 
Grup de recerca de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni, Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador 
i Ajuntament de Sant Celoni

dimarts
13 octubre
2/4 de 8 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Commemoració del 75 è aniversari de 
l’afusellament de Lluís Companys i 
presentació del llibre El viatge de Companys, 
d’Antoni Tortajada i Eloi Vila, a càrrec dels seus 
autors. 
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Baix 
Montseny i la llibreria Alguerset

dissabte
17 octubre
Sortida cultural a la Maternitat Suïssa 
d’Elna. Aquest casal de la Catalunya Nord va 
acollir moltes dones embarassades refugiades 
als camps de concentració francesos a causa 
de la Guerra Civil. Tot el dia. La sortida es 
complementa amb la visita de la catedral i el 
claustre romànic d’Elna.

divendres
6 novembre 
7 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Presentació de les jornades a càrrec de 
Raül Garcia, regidor de Cultura i Fina Ferrando, 
historiadora i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni.

Conferència: 
- L’ensenyament durant la II República a 
Catalunya (1931-1939), a càrrec de Salomó 
Marquès, doctor en Pedagogia i professor del 
departament de Pedagogia a la Universitat de 
Girona

2/4 de 9 del vespre
Versió Original a l’Altrium

Pel·lícula: 
- Las maestras de la República. Dirigida per 
Pilar Pérez Solano i guanyadora del Goya a la 
millor pel·lícula documental el 2014. 
Durada: 63 minuts

  Preu entrada: 4,5 €

dissabte
7 novembre
8 del vespre 
Sala Petita de l’Ateneu

Espectacle:
- Les sabates d’en Jaume, a càrrec de Jaume 
Arnella. El cantautor musica poemes de Josep 
Gual Lloberes, escrits per reflectir la seva 
experiència al front durant la Guerra Civil com 
a supervivent de la lleva del biberó. Amb la 
col·laboració d’Annick Puig, violí, i Rafel Sala, 
violoncel.

Espectacle gratuït

divendres
13 novembre 
7 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Conferències:
- El mestre Pallerola i els canvis de l’ensenya-
ment públic celoní a l’època de la II República, 
a càrrec de Núria Amadó, pedagoga

- Les escoles i l’ensenyament a Sant Celoni 
durant la Guerra Civil, a càrrec de Josep M. 
Abril, historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant 
Celoni.

Projecció: 
- Testimonis de l’escola durant la II República a 
Sant Celoni, amb la participació de diversos 
celonins i celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa.

  Gravació i edició de Xavier Alfaras


