
dissabte

25 octubre
Sortida cultural al Museu Memorial de l’Exili 
(la Jonquera) i Cotlliure, ciutat per on van 
passar molts exiliats i on és enterrat el poeta 
Antonio Machado. Tot el dia. La sortida es 
repeteix a causa de la bona acollida que va 
tenir l’any passat.

divendres

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

Presentació de les jornades a càrrec de Júlia 
de la Encarnación, regidora de Cultura i Fina 
Ferrando, historiadora i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni.

Conferència: 
- Els canvis polítics i socials durant la II 

República a Catalunya (1931-1936) a càrrec 
de Pelai Pagès, doctor en Història i professor 
d’Història Contemporània a la Universitat de 
Barcelona

Comunicació:
- Viatge a Mauthausen 2014, organitzat per  

l’Amical de Mauthausen i col·locació de la 
placa en record dels celonins deportats a 
càrrec de les alumnes de l’IES Baix Montseny 
que van anar a Mauthausen aquest any.

Tot seguit, inauguració de l’exposició Imatges 
de Sant Celoni entre 1931 i 1936 a Can Ramis.

divendres 

14 novembre
7 del vespre
Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Conferència:
- La II República a Sant Celoni entre 1931 i 

1936. El predomini de la Lliga sobre les 
esquerres a càrrec de Josep M. Abril, 
historiador i membre del Grup de Recerca de 
la Memòria Històrica de Sant Celoni. 

Taula rodona: 
- Records de la II República a Sant Celoni amb 
la participació de diversos celonins i celonines 
que aportaran records i anècdotes sobre 
aquesta època.

II Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni / novembre 2014

Exposició

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

La II República
a Catalunya i a Sant Celoni

Evolució política i social
(1931-1936)

Imatges de Sant Celoni 
entre 1931 i 1936
Del 8 al 23 de novembre
Can Ramis

Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre, 
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 6 a 8 del vespre.


