CURS I CICLE DE CONFERÈNCIES

octubre / novembre 2016

Als anys trenta del segle passat, i
després de la dictadura d’en Primo de
Rivera, sota la monarquia d’Alfons XIII
es proclamava el 14 d’abril de 1931 la
II República. Aquesta va significar la
fi del sistema de la Restauració i
l’inici d’un règim democràtic que volia
solucionar tots els problemes que la
monarquia no havia pogut resoldre. Amb
tot, la profunda divisió que s’anà forjant entre l’esquerra i la dreta, acompanyada
de la crisi econòmica de la
dècada i la conjuntura internacional
-amb la consolidació de règims totalitaris- entre d’altres aspectes, són alguns
dels factors que van portar a una manca
d’estabilitat de la República, que es
veié finalment truncada, després de les
eleccions de febrer de 1936, pel cop
militar dretà que va portar a una llarga
i cruenta guerra civil que va posar fi
al règim democràtic.
Començava així, a l’any 1939, una llarga
i dura postguerra que s’allargà fins als
anys setanta del segle XX.

Primera missa de campanya celebrada a la plaça de Sant Roc. Sabadell, febrer 1939.
Fons Antoni Martí Basté de la Biblioteca Miquel Carreras (FBC).

La Fundació Bosch i Cardellach, conjuntament amb altres centres d’estudi del
Vallès, el CORE Patrimoni Cultural de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
amb la col·laboració del Museu d’Història de Sabadell, i amb el suport de
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU),
hem
organitzat aquest curset per resseguir
la
incidència
d’aquest
període,
1931-1945, al Vallès.

El Vallès: Segona República,
Guerra Civil i Postguerra (1931-1945)
El curs com és habitual, es durà a terme entre octubre i
novembre i va dirigit a professors, estudiants i ciutadania en
general. Constarà de set sessions a càrrec d’historiadors,
especialistes en l’època i en el coneixement del nostre
territori, que ens oferiran les seves recerques, en alguns
casos inèdites, de la història de la comarca. La sessió inaugural serà el dia 19 d’octubre a la Sala de d’Actes de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la UAB, a càrrec de José Luís Martin
Ramos, Catedràtic d’Història Contemporània. La resta de
conferències seran entre el 26 d’octubre i el 30 de novembre
de 2016, els dimecres de 19 a 21h a la seu de la Fundació
Bosch i Cardellach de Sabadell. A més a més de les ponències teòriques s’organitzaran dues sortides, amb l’objectiu
de poder visitar escenaris relacionats amb els continguts del
programa del curs.
Desfilada de la Falange Española Tradicionalista y de las Jons a Mollet del Vallès, anys 40.
Arxiu Municipal Històric de Mollet del Vallès.

Amb el suport de

Programa

Sortides

Sessió inaugural el dia19 d’octubre a les 17h a la Sala d’Actes de la

5 de novembre
Sabadell 1931-1945: itinerari pels espais de memòria. De les 10 a les 13h.
En col·laboració amb el Museu d’Història de Sabadell.

Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
La guerra civil, divisòria d'èpoques, a càrrec de José Luís Martin Ramos,
Catedràtic d’Història Contemporània del departament d’Història Moderna i
Contemporània.
Del 26 d’octubre fins al 30 de novembre, dimecres de 19 a 21h a la seu de
la Fundació Bosch i Cardellach.
26 d’octubre

· Centre d’Estudis Molletans. La repressió de la postguerra a Mollet del Vallès,

a càrrec de M. Àngels Suàrez.

· Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. Els catòlics perpetuencs davant la
Segona República, trencaments i continuïtats, a càrrec d’Ernest Vilàs.
2 de novembre

· Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. La Repressió durant la postguerra, a
càrrec de Manel Márquez.
· Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. La defensa passiva i el paper dels
bombers durant els bombardejos al Vallès, a càrrec de Marc Ferrer.
9 de novembre

· Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat. Sentmenat, guerra civil i
postguerra, a càrrec de Jaume Verdaguer i Famades.
· Centre d’Estudis de Granollers. Poder polític i repressió a la ciutat de Granollers (1939-1945), a càrrec de Joan Garriga i Andreu i Eduard Navarro Domènech.
16 de novembre

· Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell i els espais de la memòria de la guerra

civil, a càrrec de Josep Alavedra i Genís Ribé (MHS).

· Fundació Bosch i Cardellach. Els refugiats a Sabadell durant la Guerra Civil,
a càrrec d’Esteve Deu.
23 de novembre

· Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat: Història de Pins del Vallès (Sant Cugat
del Vallès, 1936-1939), a càrrec de José Fernando Mota.
· Grup d’Estudis Les Feixes de Cerdanyola. La vida quotidiana durant la
guerra i la postguerra al poble de Cerdanyola (1936-1945) , a càrrec de Miquel
Sánchez i González.
30 de novembre

· UAB. Departament d'Art i Musicologia de la UAB. El patrimoni artístic al
Vallès Occidental durant la Guerra Civil, a càrrec de Patxi Ocio Casamartina.
· Fundació Bosch i Cardellach. La llarga travessia pel desert: La Lliga Regionalista de Sabadell (1931-1945), a càrrec de Josep Lluís Martin Berbois.

19 de novembre
Visita al Museu Memorial de l’Exili a la Jonquera. Tot el dia.
Caldrà confirmar l’assistència a les sortides en el moment de la inscripció
al curs. Cada persona podrà anar acompanyada, informant prèviament a
la secretaria de la Fundació. Les despeses derivades d’aquestes sortides
no estan incloses en el preu del curs.
Reconeixement acadèmic
Inclòs en el Pla de Formació de Zona del Departament d'Ensenyament i
gratuït per al professorat. Es certificarà l'assistència.
Preu:
20€ per a totes les sessions ( 15€ per a estudiants de la UAB, majors de
65 anys, membres i/o socis dels centres d’estudis de la Comissió
Organitzadora). Gratuït per al professorat adherit al Pla de Formació de
Zona del Departament d’Ensenyament.
El desplaçament i despeses derivades de les sortides anirà a compte
dels assistents.
Assistència a una sessió: 5€ (quota reduïda: 3€).
Inscripcions:
Per a l’assistència a les 6 sessions es requereix inscripció (atès que
l’aforament és limitat, s’atendran les inscripcions per ordre d’arribada).
Secretaria de la Fundació Bosch i Cardellach (www.fbc.cat) de dilluns a
dijous, de 16 a 21 h i divendres de 9 a 14h, o trucant al tel. 93 725 85 64,
o per mail fbc@fbc.cat
Organitzadors
Arxiu d’Història de Castellar del Vallès
Centre d’Estudis de Granollers
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
Centre d’Estudis Molletans
Cercle de Recerques i Estudis de Mogoda. Santa Perpètua
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell
Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat
Grup d’Estudis Les Feixes de Cerdanyola
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) – CORE en Patrimoni Cultural
de la UABCei
Entitats col·laboradores
Museu d’Història de Sabadell
Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat

