esdevé un exemple d’amor grandiós i el testimoni
únic d’una terrible experiència familiar que avui és
un emblema universal de com sobreviure a l’horror.
Lloc: Teatre Sagarra
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma – Teatre
Sagarra

Dimecres 23 de novembre, 19 h
Presentació del llibre “Lluites veïnals que han fet
història. Santa Coloma de Gramenet 1965-1979”,
de Josep Maria Corral
Publicació que ens explica com algunes lluites
socials i veïnals dels barris i de la ciutat varen
aconseguir millorar i transformar la ciutat a les dècades
de 1960-1970. Aquest volum
és el primer dels “Quaderns
SCG. Fets, llocs i persones de
Santa Coloma de Gramenet”,
col·lecció promoguda per
divulgar el coneixement de la
ciutat des de diferents mirades i
diverses temàtiques.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Museu Torre Balldovina, Casal del
Mestre, Fòrum-Grama i Ciutat Universitària

Dijous 24 de novembre, 18.30 h
Presentació de l’entrevista “L’experiència de
l’alumnat colomenc al Projecte Buchenwald”, a
càrrec de Núria Hoyo
Un dels projectes més destacats
del Departament de Cooperació
és l’organització de la visita d’un
grup d’estudiants de batxillerat
de Santa Coloma de Gramenet
al Memorial de Buchenwald,
camp de concentració nazi, a
Alemanya. En aquesta entrevista,
participants de diferents edicions
d’aquest projecte ens parlen
de com van viure aquesta experiència i com els ha
impactat en les seves vides. Activitat emmarcada en
els EDLS – European Days of Local Solidarity – i en les
Jornades per la Pau i la Cooperació.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Solidaritat i Cooperació

Divendres 25 de novembre, 18 h
Thinking Lab de Memòria Històrica “En el Café
de Chinitas...”, de Federico García Lorca
En un marc únic
d’immersió, tot recreant
el famós Café de Chinitas
i amb el món de García
Lorca com a rerefons,
parlarem de la repressió
franquista contra l’il·lustre
poeta i la repressió específica que ha patit el poble gitano al llarg de la nostra
història. També gaudirem de versions de flamenc
del Cancionero Gitano en un exercici de música per
al record i contra el racisme que tant invoquen els
feixismes.
Lloc: Centre Pompeu Lab
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Centre Pompeu Lab

Dijous 1 de desembre, 19 h
Conferència “La repressió franquista a Gramenet
durant la postguerra”, a càrrec de Juanjo
Gallardo
Juanjo Gallardo explicarà
els diferents tipus de repressió que es van exercir
durant la postguerra,
i sobre qui va recaure
cada tipus de repressió,
comentarà el cas de
l’alcalde Celestí Boada,
el paper de l’Ajuntament
franquista i posarà el
focus en els responsables d’aquesta repressió, que no foren solament les
forces policials i militars, sinó també els sectors de
la ciutadania colomenca que van col·laborar amb
l’Estat feixista.
Lloc: Ca la Sisqueta
Organitza: CUP – Gent de Gramenet

Dimecres 14 de desembre, 19 h
Inauguració de l’exposició “Helios Gómez: tinta,
denúncia i revolució”
Helios Gómez Rodríguez (Sevilla, 1905 - Barcelona,
1956) va ser un pintor, cartellista i poeta, membre de
les avantguardes culturals barcelonines de principi

del segle XX. La vida, l’obra i la personalitat d’aquest
artitsa destaca per la seva heterodòxia i pels
contrastos, així com per la seva
proximitat a les diverses revolucions ideològiques i estètiques
de la primera meitat del segle XX.
L’exposició, comissariada pel seu
fill, Gabriel Gómez, presenta un
conjunt de reproduccions de les
col·leccions “Días de ira” (1930) i
“¡Viva Octubre!” (1935), així com
una reproducció de la “Capella
gitana”, el fresc que Helios Gómez va pintar en una
de les cel·les de la presó Model, on fou empresonat
per les seves idees i la seva militància política.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Museu Torre Balldovina

Dijous 15 de desembre, 13 h
Presentació de les fitxes didàctiques de les
entrevistes de Memòria Històrica i DDHH
Presentació de la primera proposta de fitxes
pedagògiques elaborades arran de les entrevistes
realitzades al llarg de 2021 i 2022 sobre Memòria
Històrica i Drets Humans. L’objectiu d’aquestes fitxes
és oferir eines al professorat per presentar aquest

material a l’alumnat dels instituts. Activitat adreçada
al professorat i emmarcada en el programa de commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans
(10 de desembre).
Lloc: Museu Torre Balldovina
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Solidaritat i Cooperació

Dissabte 17 de desembre, 18 h
Xerrada i taller “Orden público: vagos, maleantes
i peligrosidad social”, a càrrec de Daniel Gasol
Xerrada adreçada a
comprendre la realitat
social i política al voltant de la llei de “vagos
i maleantes”. Després
de la xerrada es durà
a terme el taller “Fes
el teu expedient”, en
què consultarem còpies
d’expedients originals de la llei de “vagos i maleantes” i la Llei de perillositat social amb l’objectiu
d’elaborar el nostre propi expedient i pensar-nos
com a ciutadans alegals.
Lloc: CRJ Mas Fonollar
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet – Igualtat i LGTBI

Biblioteca del Fondo – carrer de Massenet, 28
Ca la Sisqueta – avinguda de Santa Coloma, 104
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré – carrer de Sant Carles, s/n
Centre Pompeu Lab – carrer de Pompeu Fabra, 22
CRJ Mas Fonollar – carrer de Sant Jeroni, 3
La Ciba – passeig d’en Llorenç Serra, 64
Museu Torre Balldovina – plaça de Pau Casals, s/n
Teatre Sagarra – carrer de Lluís Companys, 27

#NOOBLIDEM

MEMÒRIA
HISTÒRICA
ACTIVITATS
2022 OCTUBRE-DESEMBRE

Recuperem la
memòria històrica,
per justícia social!
El 15 d’octubre es commemora el Dia Nacional en
memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista, una efemèride que, un any més,
ens porta a retre homenatge i a dedicar les activitats
del programa de tardor de Memòria Històrica a la
figura de Celestí Boada i Salvador - alcalde de Gramenet del Besòs -, afusellat el 18 d’octubre de 1939
per les tropes franquistes. Al voltant de la seva figura
us proposem una sèrie d’actes commemoratius.
Com ja és habitual, el programa d’activitats de
Memòria Històrica comptarà, també, amb esdeveniments organitzats des dels diferents àmbits
municipals, així com des del teixit associatiu
colomenc. Podrem gaudir de l’esperada presentació
del recull d’articles escrits per Josep Sol, “Si no fos
la guerra...!”, a càrrec de Jacint Torrents, així com
del quadern “Lluites veïnals que han fet història.
Santa Coloma de Gramenet 1965-1979”, de Josep
Maria Corral, editat en el marc d’una nova iniciativa
compartida per l’Ajuntament i el Casal del Mestre.
Assistirem així mateix a nombroses xerrades i debats, sempre vertebrats sobre la difusió i la defensa
de la memòria històrica. I el mes de desembre
inaugurarem una exposició sobre l’artista sevillà
Helios Gómez, destacat per la seva proximitat a les
diverses revolucions ideològiques i estètiques de la
primera meitat del segle XX.
No us perdeu aquesta oportunitat de rellegir el passat des d’una mirada crítica, que és una manera de
fer justícia social i de construir un present honest i
coherent amb la nostra història i la de totes aquelles
persones que van patir la Guerra Civil, la repressió
franquista i el feixisme en totes les seves variants.
Us animo a participar-hi!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

MEMÒRIA
HISTÒRICA
ACTIVITATS
2022

OCTUBRE-DESEMBRE
Diumenge 9 d’octubre, 19 h
Espectacle teatral “Ana y Serafín. Inquilinos de la
periferia”, dirigida per David Martínez
Ana i Serafín arriben
a Barcelona l’any
1962, fugint d’una
Còrdova pobra i
miserable. Serà l’inici
d’una odissea fins a
arribar al crepuscle
d’una vida, passejant
amb el fantasma de la solitud i de la precarietat, en
un sistema que els considera al marge i els va diluint
la dignitat de la vida que els queda sense mirar-los a
la cara. Què deixem quan emigrem? Què som? Què
és la identitat? Jo també soc Ana i Serafín.
Lloc: Teatre Sagarra
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma – Teatre
Sagarra
Entrades: https://teatresagarra.koobin.cat/ o a les
taquilles del Teatre Sagarra

Dimarts 18 d’octubre, 17.30 h
Acte d’homenatge a l’alcalde Celestí Boada i
Salvador

Dissabte 22 d’octubre, 10 h
Itinerari “Recordant l’alcalde Celestí Boada”

Dijous 27 d’octubre, 19 h
Gala de la IIª edició dels Premis Alcalde Boada

Acte d’homenatge a l’alcalde Celestí Boada en el 83è
aniversari del seu afusellament al Camp de la Bota. Es
durà a terme una ofrena floral al monument dedicat
a la seva memòria, a
la rambla del Fondo
de Santa Coloma de
Gramenet.
També es retrà homenatge a totes les
víctimes del franquisme amb motiu del Dia
Nacional en Memòria
de les Víctimes de
la Guerra Civil i de
la Repressió de la
Dictadura Franquista
que es commemora el 15 d’octubre.
Lloc: rambla del Fondo, cantonada carrer Mozart
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Recorregut per
alguns dels llocs
clau que expliquen la trajectòria
personal i política
de l’alcalde Celestí
Boada: la casa on
va viure al carrer
Major; l’Ajuntament;
el Camp de la Bota,
on va ser afusellat;
i el Fossar de la Pedrera, on es troben inhumades les
seves restes mortals. L’itinerari es farà a peu, però els
desplaçaments al Camp de la Bota i al Fossar de la
Pedrera es faran en autocar. Imprescindible inscripció
prèvia. Activitat gratuïta, amb places limitades.
Lloc de trobada: carrer Major, 9
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
– Museu Torre Balldovina
Inscripcions: al 933857142 o per correu electrònic a
museutorreballdovina@gramenet.cat

Els Premis Alcalde Boada tenen com a objectiu la recuperació de la memòria històrica i social de la nostra ciutat, reconeixent l’esforç
i el treball de Celestí Boada i
Salvador, militant d’Esquerra
Republicana de Catalunya i
alcalde de Santa Coloma de
Gramenet entre els anys 1936
i 1938. Els premis s’atorgaran
a persones i/o entitats que han
destacat per la seva lluita en
defensa dels valors republicans.
Lloc: Auditori de Can Roig i Torres
Organitza: Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
Inscripcions: per correu electrònic a grupmunicipalerc@
gramenet.cat

Divendres 21 d’octubre, 19 h
Presentació del llibre “Si no fos la guerra...!”, de
Jacint Torrents
Aquest llibre recull un
conjunt d’articles de
l’escriptor Josep Sol (Santa Coloma de Gramenet,
1909-1982) enviats des
del front de guerra a la
revista Meridià (19381939). Hi veiem, com en
una pintura impressionista, la terra, els pagesos,
les amistats que hi va fer,
els seus pensaments més
profunds i l’impacte de
la immensa cultura que
carregava la seva motxilla vital. La presentació anirà a
càrrec de l’autor, de la Dra. Maria Campillo, historiadora de la literatura, i de Toni Bonet, de l’editorial
Neopàtria.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
i Comissió Josep Sol

Dimecres 26 d’octubre, 18 h
Conferència “El vel de la deessa”, de Glòria
Sabaté
Glòria Sabaté, doctora en Filologia i autora de “La
filla de Lilith” i “El vel de la deessa” ens parlarà dels
diferents fets històrics que narra a la seva novel·la,
ambientada després de la Setmana Tràgica de
Barcelona, quan un grup de francmaçones s’aferren
a l’educació com
a via per lluitar
contra el rol social
que els ha estat
imposat pel sol
fet d’haver nascut
dones. Una tarda
plena d’història
recollida en clau
de gènere.
Lloc: La CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet - La CIBA

Dimecres 9 de novembre, 18 h
Recital poètic “Les Afegides. Resistència a
l’oblit. Sobre el coneixement i reconeixement de
Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu i Rosa
Leveroni”, a càrrec de Gemma Lleixà
La professora de llengua i literatura catalana i
periodista, Gemma Lleixà i Jornet, ens situarà en
el context històric d’aquestes escriptores. L’acte
s’iniciarà amb una breu contextualització històrica
que donarà pas a la lectura de poemes de les tres
poetes a càrrec de dones d’Àrtemis, i clourà amb
l’audició i visualització de tres poemes d’aquestes
poetes, musicats a càrrec de Guillermina Mota, Maria
del Mar Bonet i Marina Rossell.
Lloc: La CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Organitza: Àrtemis de Gramenet

Dimecres 9 de novembre, 19 h
Xerrada “Memòria històrica, oblit i salut mental”
Conversarem sobre com l’exercici d’oblit durant la
Dictadura i els pactes de la Transició sobre els fets
ocorreguts a la Guerra Civil, va provocar problemes
de salut mental a una bona part de la població que
va sofrir la repressió i l’arraconament.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: En Comú Podem

Dimarts 15 de novembre, 9.30 h i 11 h
Espectacle teatral escolar “Frank”, dirigida per
Clara Manyós i Xesca Salvà
Adaptació teatral del llibre il·lustrat de Ximo Abadía
“Frank. La increïble història d’una dictadura oblidada”, XIX Premi Llibreter
d’Àlbum il·lustrat 2018. Com
és viure en una dictadura de
quadrats, en què els triangles
i els cercles s’han d’amagar?
Un exercici de reflexió sobre
les dictadures. Espectacle
inclòs en el programa “Lliure
al territori”, impulsat pel Teatre Lliure i la Diputació
de Barcelona.
Lloc: Teatre Sagarra
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma – Teatre
Sagarra

Dimarts 15 de novembre, 18.30 h
Taula rodona “El PSUC i els moviments cristians
a Santa Coloma”
Parlarem amb persones pertanyents als moviments
cristians de la Santa Coloma dels anys 60 i 70,
militants del PSUC amb vinculació amb aquests moviments, i recordarem la figura de Lluís Hernández.
Una xerrada per ressaltar la importància d’aquests
moviments cristians de base en les lluites de la
ciutat i com un partit comunista va integrar algunes
d’aquestes persones en l’organització, amb la figura
de Lluís Hernández com a símbol d’aquesta simbiosi.
Lloc: Biblioteca del Fondo
Organitza: En Comú Podem

Divendres 18 de novembre, 19 h
Espectacle de teatre “Carrer de Txernòbil”,
dirigida per Joaquim Armengol
Monòleg creat a partir del testimoni de la Ljudmila Ignatenko, la
dona d’un dels bombers difunts
arran del desastre nuclear de
Txernòbil del 1986 a la ciutat de
Prypiat, escrit per la premi Nobel
Svetlana Aleksiévitx al seu llibre
La pregària de Txernòbil. La veu
de la Ljudmila, d’una transparència i intensitat corprenedores,

