Commemoració dels 80 anys
dels bombardeigs franquistes
i el final de la Guerra Civil
a Manresa
Del 28 de novembre del 2018 al
4 d’abril del 2019

L’organització de totes les activitats és possible gràcies a la col·laboració
i el treball de múltiples institucions, entitats i persones a títol personal.
Per a més informació:

Durant la Guerra Civil, l’aviació franquista, ajudada per la de
Hitler i de Mussolini, va executar els bombardeigs sistemàtics
contra una població civil indefensa que van provocar més de
5.000 morts arreu de Catalunya. Va ser una terrible novetat
practicada per tal d’anorrear l’enemic físicament i psicològicament
a partir del terror.
						
Els bombardeigs sobre Manresa van ser els dies 21 de desembre de 1938 i 19 de gener del 1939 i van provocar la mort d’un
mínim de 35 persones. El dia 24 de gener les tropes franquistes
van entrar a Manresa.
						
Aquests atacs sobre la població civil es van produir en un moment en què la guerra ja estava del tot decidida a favor del
bàndol sublevat contra la República, per tant, militarment resulta completament injustificada la mort de tantes víctimes
innocents. Només s’entén com una mostra de la brutalitat
amb
què es va imposar la dictadura franquista.
						
Enguany fa 80 anys dels bombardeigs i de la fi de la Guerra Civil. L’Associació Memòria i Història de Manresa i l’Ajuntament
de Manresa, junt amb altres entitats i institucions, han preparat un programa d’activitats per recordar aquests fets tràgics i
homenatjar les víctimes.

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
patrimonicultural@ajmanresa.cat
Tel. 93 875 34 10.

Commemoració dels 80 anys dels
bombardeigs franquistes i el final
de la Guerra Civil a Manresa
Del 28 de novembre del 2018 al
4 d’abril del 2019

Dimecres 28 de novembre, 18 h

Dilluns 10 de desembre, 19 h

LA MATERNITAT D’ELNA

COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS
HUMANS
ENS RESIGNEM DAVANT LA
VIOLÈNCIA? SABEM EDUCAR PER
LA NO-VIOLÈNCIA?

Teatre Kursaal

Obra de teatre a partir del llibre d’Assumpta Montellà sobre la institució fundada a
Elna per Elisabeth Eidenbenz per salvar
dones embarassades i nadons dels camps
francesos per persones exiliades que fugien d’Espanya.
Espectacle inclòs dins el cicle per a majors
de 65 anys i que forma part dels actes amb
motiu del Dia Contra la Violència de Gènere.
El preu de les entrades per als majors de 65
anys i els menors de 25 és de 6€
Organitzen: El Galliner, MEES

Casa Lluvià (c. Arquitecte Oms, 5)

Diàleg entre Jordi Armadans, politòleg,
periodista i director de FundiPau, i Eva
Bach, mestra, formadora de formadors i
escriptora, especialista en intel·ligència
emocional i relacions interpersonals
En el marc de la campanya Manresa Rebel:
transformant el món des de la nostra ciutat
Organitzen: Ajuntament de Manresa, Consell
Municipal de Solidaritat i Casa Flors Sirera
amb el suport de la Diputació de Barcelona

Diuenge 2 de desembre, 11.30 h

Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa

ACTE D’HOMENATGE A LA LLEVA
DEL BIBERÓ

En els 80 anys de l’anomenada Lleva
del biberó, es farà un homenatge a les
persones de Manresa i el Bages que van
ser mobilitzades en aquella lleva de nois
tan joves.
Organitzen: Ajuntament de Manresa i Consell
Comarcal del Bages
Amb la col·laboració de: Consell Municipal
de les Persones Grans de Manresa, Consell
de les Persones Grans del Bages, Associació
Memòria i Història de Manresa, Agrupació
de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 i
Direcció General de Memòria Democràtica de
la Generalitat de Catalunya

Dimarts 11 de desembre, 18.30 h
Centre Cultural el Casino

PASSEM A L’ACCIÓ: PROPOSTES
DES DE LA BANCA ÈTICA.

Taula rodona amb Fets i Fiare.
3 de cada 4 armes no es podrien construir
sense el suport de la banca. Quin model
de societat vols construir amb els teus estalvis?
En el marc de la campanya Manresa Rebel:
transformant el món des de la nostra ciutat
Organitzen: Ajuntament de Manresa i Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central amb el
suport de la Diputació de Barcelona

Divendres 14 de desembre, 19.30 h
Espai Plana de l’Om

MILICIANES

Passi del documental sobre cinc dones milicianes assassinades a Mallorca
Presentació i col·loqui amb Gonzalo Berger,
historiador, i Tània Balló, codirectora del documental
Organitza: Associació Memòria i Història de
Manresa

Dissabte 22 de desembre, 17, 18 i 19 h
Diumenge 23 de desembre,11, 12 i 13 h

Refugi Grup Escolar Renaixença (c. Canonge
Montanyà)

REFUGIAR-SE

Espectacle multidisciplinari. Recorregut
personal i artístic e n un refugi de guerra. Un
procés de dol viscut com a oportunitat, per
recloure’s en el ventre d’un mateix i guarir el
dolor que ens fa humans.
Idea i direcció de l’espectacle: Quim Moya
Artistes: Maria Ribera, Mònica Vergés i Laura
Bataller, Sònia Moya, Àlex Reviriego, Èric
Casassayas i Quim Moya 			
Durada de l’espectacle: 25 minuts
Entrada gratuïta				
Aforament limitat, cal recollir entrada a la
Regidoria de Cultura (Passeig de Pere III,
27, de 9 a 14 h i de 18 a 21 h de dimarts a
divendres)
Organitzen: Associació Memòria i Història de
Manresa i Ajuntament de Manresa

Divendres, 18 de gener, a les 19 h

Refugi Grup Escolar Renaixença (c. Canonge
Montanyà)

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DELS
BOMBARDEIGS FRANQUISTES A
MANRESA
INAUGURACIÓ D’UNA PLACA
COMMEMORATIVA
Organitzen: Col·legi d’Advocats de Manresa i
Consell de l’Advocacia Catalana
MANRESA. I LA MORT VA CAURE DEL
CEL. ELS BOMBARDEIGS A FINALS DE LA
GUERRA (1938/39)
Inauguració de l’exposició sobre els
bombardeigs franquistes a Manresa,
que dedica una especial atenció a les 35
víctimes mortals que van produir			
L’exposició es podrà visitar fins al 3 de març
de 2019
Organitzen: Associació Memòria i Història de
Manresa i Ajuntament de Manresa, amb la
col·laboració del Museu Comarcal de Manresa.

Dimarts, 29 de gener de 2019, a les
19.30 h
Espai La Plana de l’Om

BORRALLONS DE NEU. VIATGE
MANRESA-MAUTHAUSEN		

Amb motiu del Dia Internacional de les
Víctimes de l’Holocaust, presentació dels
audiovisuals de Tànit Fernández i Isaac R.
Folgarolas sobre l’experiència dels viatges d’alumnes als camps de concentració
de Gusen i Mauthausen
Organitzen: INS Lacetània, INS Lluís de Peguera, INS Pius Font i Quer, INS Gerbert d’Aurillac, Ajuntament de Manresa i Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages 		
Amb a col·laboració de: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Institut Mèdic per la Imatge, AMPA INS Pius
Font i Quer, Ampa INS Lacetània

Dimecres, 30 de gener de 2019, de 10
a1h
Plaça de Sant Domènec

Divendres, 25 de gener de 2019, 19.30 h
Espai La Plana de l’Om

ELS BOMBARDEIGS FRANQUISTES
DURANT LA GUERRA CIVIL

Taula rodona amb intervencions a càrrec
d’especialistes i la projecció d’un vídeo sobre testimonis dels bombardeigs a Manresa
Organitzen: Associació Memòria i Història de
Manresa i Ajuntament de Manresa

GESTOS PER LA PAU.
DIA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLÈNCIA
Activitats d’educació en valors i construcció artística col·lectiva amb la participació
de l’alumnat de 4art d’ESO dels centres de
secundària de Manresa
Organitza: Ajuntament de Manresa amb el
suport de la Diputació de Barcelona

Dijous, 7 de febrer de 2019, a les 20 h
Sala petita del Teatre Kursaal

MORT A LES CUNETES

De David Pintó i Joan Valentí. Muntatge
teatral que narra la història “La Fossa de
Can Maçana o els Fets de Súria”: l’afusellament de 8 republicans, civils, que van
ser trets la nit del 9 de febrer de 1939 de
la presó de Manresa i la fuga d’un novè,
Josep Nin, que va poder escapar. La fossa
encara no ha estat localitzada.
Organitzen: El Galliner, MEES

Dijous, 21 de febrer de 2019, a les
18.30 h
Espai Plana de l’Om

SOSPITA DE FE			

L’estiu del 36, les esglésies estaven tancades pel clima anticlerical que es vivia al
carrer. L’esquerra havia iniciat un procés
revolucionari per acabar definitivament
amb l’església catòlica			
Passi del documental			
Guió i direcció: Enric Roca
Organitza: Cine Club Manresa

Dijous, 4 d’abril de 2019
Museu Comarcal de Manresa

1939. L’ABANS I EL DESPRÉS
Mostra dispersa i transversal entre 23
museus de peces relacionades amb
la fi de la Guerra Civil per afavorir la
reflexió històrica sobre els precedents,
esdeveniments i conseqüències de
la guerra i de la funció dels museus
aleshores i després
Organitzen: Museu Comarcal de Manresa, Diputació de Barcelona (Oficina del Patrimoni
Cultural), Xarxa de Museus Locals

