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https://www.facebook.com/groups/75aniversariguerracivil
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Guerra Civil a Tar

del 15 de gener al 6 de febrer de 2015
Dijous 15 de gener, 19 h

Dimarts, 20 de gener, 19 h

Divendres 23 de gener, 19 h

Dijous 29 de gener, 19 h

Inauguració exposició Tarragona sota les
bombes i projecció d’un audiovisual sobre
els bombardejos a Tarragona.

Presentació del llibre La Tarragona
silenciada. L’opresió de l’aparell
franquista, de Josep Recasens Llort, a
cura de Jordi Piqué Padró.

Presentació del llibre El passat ens
empaita. Vicissituds d’un fill d’exiliat
republicà, de Gentil Puig, a cura de
l’escriptor Jordi Llavina.

Projecció de l’audiovisual Quant la mort
venia del cel.

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

Cafè La Cantonada / Cooperativa Obrera,
carrer Fortuny, 23

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona /
Cafè La Cantonada

L’Arxiu, M 2, Espai Tabacalera,
Av. Vidal i Barraquer, s/n

Divendres 16 de gener, 19 h

L’Arxiu, M 2, Espai Tabacalera,
Av. Vidal i Barraquer, s/n

Diumenge 25 de gener, 11 h
Port de Tarragona,
Moll de Costa davant la font.

L’Arxiu, M 2, Espai Tabacalera,
Av. Vidal i Barraquer, s/n

Ruta pels espais de la Guerra Civil al
Port de Tarragona, a cura de Magí Aloguín
Pallach.

Signatura del conveni de cessió dels
fons documental de Josep M. Boronat
Recasens, conferència de Montserrat Duch
Plana, catedràtica d’història contemporània
de la URV, i projecció d’un audiovisual.

Arxiu del Port de Tarragona

Dimarts 27 de gener, 20,30 h

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

Antiga Audiència, Plaça Pallol, 3

Dissabte 17 de gener, 11 h
Porta principal del Cementiri
de Tarragona

Ruta pels espais de la repressió
franquista a Tarragona a cura de
Francesc Xavier Tolosana.
Fòrum de la Memòria

Dijous 22 de gener, 18,30 h
Biblioteca Pública de Tarragona,
carrer Fortuny, 30

Taller sobre el primer franquisme a
Tarragona: una visió bibliogràfica (19391945).
Biblioteca Pública de Tarragona

La dona jueva, de Bertolt Brecht i
Instrucció de sumari. Oratori de Peter
Weiss, en commemoració de l’alliberament
d’Auschwitz, en el Dia Internacional en
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust,
dirigit per Cinta Ramon.
Col·lectiu de Teatre TeclaSmit

L’Arxiu, M 2, Espai Tabacalera,
Av. Vidal i Barraquer, s/n

Biblioteca Hemeroteca Municipal de
Tarragona

Divendres 6 de febrer, 19 h

Cafè La Cantonada / Cooperativa Obrera,
carrer Fortuny 23
Presentació del número 48 de la revista
Kesse, editada pel Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp
de Tarragona, a cura de Ramon Arnabat
Mata, professor d’història de la URV i
membre del grup de recerca ISOCAC, i
projecció de l’audiovisual Ruixats de Foc.
Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem
Oliver

