
AGENDA JUNY 2021

Del 3 de maig al 30 de juny, de 10 a 14 i de 16 a 20 h | 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi CC CASA ORLANDAI

Exposició “Guerra Civil a Sarrià”
Recull de fotografies que mostra l’impacte de la Guerra Civil a Sarrià. 
Un conflicte que es va viure diferent a la resta de la ciutat, amb tot d’esdeveniments singulars.
A càrrec de Taller d’Història de Sarrià.

Dimecres, 2 de juny, a les 19 h | Districte de l’Eixample CC SAGRADA FAMÍLIA

Documental històric Milicianes
Vuitanta anys després, una intensa investigació retorna la identitat de les tres milicianes anònimes i les 
contextualitza en aquell moment històric des d’una perspectiva de gènere. La guerra no va ser només 
cosa d’homes.
Contextualització: Gonzalo Berger (guionista) i Tània Balló (directora i guionista)  
Direcció: Tània Balló i Jaume Miró.

Dijous, 3 de juny, a les 18 h | Districte de Sarrià - Sant Gervasi CC CASA ORLANDAI

Xerrada “L’atac i crema del convent dels Caputxins. El testimoni 
de Fra Engelbert”
El 22 de juliol es va atacar, saquejar, incendiar i destruir el convent dels Caputxins de Sarrià. Fra 
Engelbert de Loeben, amagat en una casa propera, va ser testimoni d’aquests fets. 
A càrrec de Jordi Bigues, escriptor, periodista i ambientalista. 

Divendres, 4 de juny, a les 11.30 h | Districte de Sants-Montjuïc CC ALBAREDA

Xerrada “El Poble-sec durant la Guerra Civil” (en streaming )
El Poble-sec dels anys trenta era un barri obrer i relacionat amb el món de l’espectacle del Paral·lel. 
L’obrerisme va tenir un paper clau en la derrota del cop militar i el Poble-sec va aconseguir la 
col·lectivització d’empreses. Tràgicament, va ser molt castigat per les bombes.
A càrrec de Nick Lloyd, escriptor del Poble-sec i guia especialitzat en la Guerra Civil.

Divendres, 4 de juny, a les 19 h | Districte de l’Eixample CC COTXERES BORRELL

Teatre i col·loqui Contado por ellas, republicanas y antifascistas
La vida als refugis durant els bombardejos, la vida de les dones a les presons, la dona treballadora en la 
postguerra, les represàlies, les fosses comunes i l’exili.
De la Cia. Bea Insa. Col·loqui amb la companyia i Jordi Barra Paniello, historiador, escriptor 
i divulgador cultural. 

Dissabte, 5 de juny, a les 10 h | Districte de Sarrià - Sant Gervasi CC CASA ORLANDAI

Itinerari “La Guerra Civil al centre de la vila”
L’itinerari passarà per les seus que els partits polítics tenien al centre de la vila; per les esglésies i 
convents atacats o incendiats. També visitarem on hi havia la fàbrica de guerra F-14. 
A càrrec de Taller d’Història de Sarrià.

Del 8 de juny al 30 de juliol, de 9 a 14.30 i de 16.30 a 21.30 h | 
Districte de Sants-Montjuïc CC CASINET D’HOSTAFRANCS

Exposició “Infants sota les bombes”
Selecció de dibuixos sobre la guerra fets entre els anys 1936 i 1939 per alumnat del Grup Escolar Lluís Vives. 
Es podrà veure una reproducció d’aquest fons, que actualment es troba a l’Arxiu Contemporani de Barcelona.
A càrrec de Donar Veu a la Memòria, Arxiu Contemporani de Barcelona.

Dijous, 10 de juny, a les 19 h | Districte de Sarrià - Sant Gervasi CC CASA ORLANDAI

Xerrada “L’F-14, una gran fàbrica de guerra a Sarrià. El refugi”
Les escoles salesianes es van convertir, el gener del 1937, en una de les fàbriques de guerra més 
importants de Catalunya, l’F-14. També es va excavar un gran refugi de guerra per a 400 persones.
A càrrec de Jordi Bigues, escriptor, periodista i ambientalista. 

Dimarts, 15 de juny, a les 19 h | 
Districte de l’Eixample CC CASA GOLFERICHS

Conferència “Margaret Bourke-White 
i les fotografies de guerra civil fetes per dones”
Margaret Bourke-White va ser la primera corresponsal de guerra a qui van permetre incorporar-se 
a l’exèrcit nord-americà. A partir de les seves fotografies documentant un refugi de Barcelona, ens 
aproparem a la figura d’aquesta fotoperiodista sorprenent i lluitadora.
A càrrec de Lourdes Delgado, doctora en Humanitats per la UPF, enginyera informàtica per la UPC 
i fotògrafa professional i artística. 

Dimarts, 15 de juny, a les 19 h | Districte de Sants-Montjuïc CC EL SORTIDOR

Xerrada “El mercat invisible. L’estraperlo i el racionament 
durant el període bèl·lic i el postbèl·lic”
Els mecanismes institucionals per controlar l’escassetat de recursos i les estratègies socials 
per obtenir-ne benefici.
A càrrec de Josep Guzman de CERHISEC. Centre de Recursos Històrics del Poble-sec.

Dimarts, 15 de juny, de 10 a 12 h | DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

Itinerari “Dies quotidians en temps de guerra” 
A partir d’edificis, carrers i places que van ser l’escenari de fets destacats de la història de la ciutat, s’ha 
traçat un itinerari històric que explica la vida quotidiana a Barcelona, durant els anys de la Guerra Civil. 
L’eix emprat són sis localitzacions al llarg del carrer d’Enric Granados i els seus voltants. 
Inscripcions al CC Casa Golferichs.
A càrrec de Pilar Rubio i Tugas. Escriptora i editora tècnica.

Dijous, 17 de juny, a les 18.30 h | Districte de Sants-Montjuïc CC COTXERES-CASINET

Taula rodona “La mirada dels infants. Els dibuixos escolars 
en temps de guerra (1936-39)”
Com van viure els infants la Guerra Civil? Una reflexió a partir dels dibuixos de l’alumnat del Grup Escolar 
Lluís Vives. Activitat que acompanya l’exposició: “Infants sota les bombes”. 
A càrrec de Núria Padrós Tuneu, professora del Departament de Psicologia de la UVic-UCC i Joan Sanromà 
Bauló, professor jubilat de l’Inst. Lluís Vives i membre de l’associació Donar Veu a la Memòria.

Divendres, 18 de juny, a les 20 h | Districte de l’Eixample CC CASA ELIZALDE

Teatre Molotov Vida i mort d’un militant antifranquista
Basada en el llibre Caso Cipriano Martos, del periodista Roger Mateos, on es reconstrueix la història de 
l’activista Cipriano Martos, mort el 1973, després d’ingerir un còctel Molotov durant un interrogatori policial.
De Joan Valentí i David Pintó. 

Divendres, 18 de juny, a les 19 h | Districte de Sants-Montjuïc CC COTXERES-CASINET

Teatre Viure en guerra: infants sota les bombes 
A partir de les vivències, els pensaments i les reflexions d’infants i adults que es van trobar al mig dels 
cruels bombardejos de la Guerra Civil. Acosta al públic la tristesa i la confusió de les veritables víctimes.
Dirigida per Carol Hernando, estudiant de teatre i Elisenda Cartañà, professora d’institut de secundària. 
A càrrec de l’associació Donar Veu a la Memòria, amb la interpretació d’exalumnes de l’Inst. Lluís Vives.

Dissabte, 19 de juny, a les 10 h | Districte de Sarrià - Sant Gervasi CC CASA ORLANDAI

Itinerari “La Guerra Civil fora de la vila. L’eix Pedralbes-Bonanova”
Moltes de les torres i mansions que els seus propietaris havien abandonat al començament de la guerra, 
van tenir un nou ús a partir del juliol del 1936. L’itinerari descobrirà aquests nous usos.
A càrrec de Taller d’Història de Sarrià.
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