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Conferència

Primer
plat

Dijous
9 d’octubre
a les 19 h.

HORARI:
Dilluns de 15 h a 20 h
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabtes de 10 h a 14 h

Segon
plat

Dijous
20 de novembre
a les 19 h.

"El pas de la guerra
civil pel Priorat”
a càrrec d’Albert
Sabaté.

Conferència
“Repressió d’anada i
tornada” a càrrec de
Toni Orensanz
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Postres

Dissabte
29 novembre

Sortida Cultural.
Visita a Falset i a la
cova hospital de la
Bisbal de Falset.

Segon
plat

Dijous 9 d’octubre a les 19 h
Primer
plat

Conferència “El pas de la guerra

civil pel Priorat”
a càrrec d’Albert Sabaté de
l’Associació No Jubilem la memòria

Durant la Guerra Civil hi ha tres moments que la comarca del
Priorat té una importància rellevant. El primer és a mitjan maig del
1938, quan l’Exèrcit republicà es va
assentar en diferents indrets de la
comarca del Priorat per tal de preparar
l’ofensiva de la Batalla de l’Ebre.
El segon, durant la Batalla de l’Ebre, per
organitzar la sanitat republicana.
I el tercer moment és el 16 d’octubre del
mateix any, quan els brigadistes internacionals fan l’última desfilada militar en
una esplanada damunt el túnel de tren de
la Serra de l’Argentera, després del pacte
de no intervenció acordat per la Societat
de Nacions.
Albert Sabaté Rull és llicenciat en
Geografia i Història i vicepresident de
l'Associació No Jubilem la Memòria. Ha publicat La sanitat republicana
durant la batalla de I'Ebre: I'exemple del XV Cos d'Exercit dins del llibre
Guerra civil a les comarques tarragonines, 1936-1939.

Dijous 20 novembre a les 19 h
Conferència “Repressió d’anada i
tornada: Falset 1936-1940”
a càrrec de Toni Orensanz

La repressió a Falset és percentualment una de les més altes de
Catalunya durant la revolució de l’estiu del 1936. De la mateixa manera,
el 1939, més d’un centenar de veïns passen pels tribunals militars
franquistes. Tan sols la comprensió de les dinàmiques locals, a través de
detalls de microscopi, poden permetre l’anàlisi d’aquelles violències.
Toni Orensanz és periodista i escriptor. Autor de diversos llibres,
pel que fa a la guerra civil 1936-1939, és l’autor de l’obra ‘L’òmnibus de la
mort: parada Falset’. Des de llavors, s’ha començat a interessar igualment
per la dinàmica repressiva del 1939 al seu poble. Recentment ha editat la
novel·la ‘L’Estiu de l’amor’ (Ara Llibres) sobre l’estada de Picasso a
Horta de Sant Joan el 1909.

Dissabte 29 novembre
Postres

Sortida Cultural. Visita a Falset i a la cova
hospital de Santa Llúcia (La Bisbal de
Falset). (Programa provisional)
Inscripció prèvia. Places limitades.

