
PROGRAMA

25 de març.
Centre Cultural la Nau
(Aula Magna)

19:00 Inauguració

Javier Navarro, director de l’Aula d’Història i Memòria 
Democràtica de la UV

Àngel González, president de la Coordinadora 
d’Associacions per la Memòria Democràtica del PV

Toñi Serna, Secretària Autonòmica de Cooperació 
i Qualitat Democràtica. 

19:30 Conferència

“Els crims del franquisme: justícia i reparació”

José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal 
Suprem

Modera: Iñaki Pérez Rico, historiador i Director Gral. de 
Qualitat Democràtica

1 d’abril.
Llotja del Cànem
Castelló de la Plana (C/Cavallers, 1)

18:00 Conferència

"Estructura del sistema de captures, deportacions
i pèrdues infantils de la dictadura franquista (1938-1949)"

Ricard Vinyes, catedràtic d’Història Contemporània UB
Modera: Enrique Vila, advocat i escriptor

6 d’abril.
Centre Cultural La Nau
(Aula Magna)

19:00 Conferència

“La deportació republicana en el context espanyol i europeu”

Rosa Torán, doctora en Història, membre de la Junta de 
l’Amical de Mauthausen 
Modera: Adrián Blas, delegat de l’Amical de Mauthausen al PV

28 d’abril
Col·legi Major Rector Peset 
(sala la Muralla)

 
19:00 Conferència

 
“Matilde Landa i la solidaritat antifeixista durant la guerra i la 
posguerra”

David Ginard i Ferón, doctor en Història UIB
Modera: Cristina Escrivà Moscardó, escriptora

10 de maig
Col·legi Major Rector Peset 
(sala la Muralla)
 

19:00 Conferència

"La Guerrilla antifranquista. L’Agrupació Guerrillera de 
Llevant-Aragó (AGLA)”

Raül González Devís, doctor en Història, expert en la resistèn-
cia armada antifranquista. 
Francisco Martínez “Quico”, guerriller de l’Agrupació de 
León-Galicia  i vocal d’AGE 
Modera: Dolores Cabra, secretaria general d’Arxiu, Guerra i 
Exili (AGE) 

20:30 CLAUSURA

Javier Navarro, director de l’Aula d’Història i Memòria 
Democràtica de la UV

Àngel González, president de la Coordinadora 
d’Associacions per la Memòria Democràtica del PV

Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Contacte

             624  241 140 /info@memoriademocratica-pv.org

Fotomontaje portada:
Guernica de Picasso/Niña con globo de Banksy

Diseño y maquetación:
Francesc Ginés



II Cicle
de Conferències

de la Memòria

Presentació

Col.legi Major Rector Peset de valència

llotja del cànem de castelló 

Centre Cultural La Nau de valència

25 de març / 1, 6, 28 d’abril / 10 de maig

Patrocina:

Organitzen:

Col.laboren:

La Coordinadora d’Associacions per la 
Memòria democràtica del País Valencià junt amb 
l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la 
Universitat de València, es complauen en 
presentar-vos el II Cicle de Conferències de la 
Memòria que tractaran algunes de les qüestions 
de més interès en aquest moment i a les quals, 
com a societat, hem de fer front per tractar de 
resoldre el nostre passat comú.

Conèixer el passat amb rigor  i allunyat de preju-
dicis  és un deure fonamental si volem establir 
consensos que ens permeten construir-nos com 
una societat plenament democràtica que sap 
enfrontar el seu passat per superar-lo.  

Per tot això, el moviment memorialista,  que des 
de fa dècades lluita per la  Veritat, la Justícia i la 
Reparació, i l’Aula d’Història i Memòria de la UV 
actuen conjuntament en aquesta iniciativa, que 
busca seguir avançant en el camí de la justícia, 
per establir bases que ens permeten avançar cap a 
la normalització democràtica i  la adequada 
implementació de la “Llei 14/2017, de 10 de 
novembre, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana”. 

Junts, tractarem de portar al terreny de la reflexió 
els principals aspectes que han quedat en el camí 
i que ens marquen el Dret Internacional Humani-
tari i el dret internacional dels Drets Humans. 
Només així podrem avançar decididament cap a la 
justícia, i posar fi a la impunitat dels crims de lesa 
humanitat del franquisme, així com la reparació 
de totes les víctimes, per a finalment, aconseguir 
la reconciliació de tota la societat. 

La Coordinadora d’Associacions per la 
Memòria democràtica del País Valencià junt amb 
l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la 
Universitat de València, es complauen en 
presentar-vos el II Cicle de Conferències de la 
Memòria que tractaran algunes de les qüestions 
de més interès en aquest moment i a les quals, 
com a societat, hem de fer front per tractar de 
resoldre el nostre passat comú.

Conèixer el passat amb rigor  i allunyat de preju-
dicis  és un deure fonamental si volem establir 
consensos que ens permeten construir-nos com 
una societat plenament democràtica que sap 
enfrontar el seu passat per superar-lo.  

Per tot això, el moviment memorialista,  que des 
de fa dècades lluita per la  Veritat, la Justícia i la 
Reparació, i l’Aula d’Història i Memòria de la UV 
actuen conjuntament en aquesta iniciativa, que 
busca seguir avançant en el camí de la justícia, 
per establir bases que ens permeten avançar cap a 
la normalització democràtica i  la adequada 
implementació de la “Llei 14/2017, de 10 de 
novembre, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana”. 

Junts, tractarem de portar al terreny de la reflexió 
els principals aspectes que han quedat en el camí 
i que ens marquen el Dret Internacional Humani-
tari i el dret internacional dels Drets Humans. 
Només així podrem avançar decididament cap a la 
justícia, i posar fi a la impunitat dels crims de lesa 
humanitat del franquisme, així com la reparació 
de totes les víctimes, per a finalment, aconseguir 
la reconciliació de tota la societat. 


