
 

ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA 2023 

85è ANIVERSARI BATALLA DE L’EBRE 

 

Divendres 13 de gener 

Inauguració exposició :  Rotspanier. Treballadors forçats espanyols durant la Segona Guerra 

Mundial. 

Fins el 12 de febrer 

Lloc: Museu Terres de l’Ebre 

 

DIVENDRES 27 DE GENER 

DIA DE L’HOLOCAUST 

Conferència: Treballadors forçats espanyols i catalans en l’Europa de Hitler (1940-1945). 

Història, justícia i (des)memòria a càrrec d'Antonio Muñoz, historiador. 

 

DIVENDRES 10 DE FEBRER 

Conferència: Rafel Itarte i Agustí Maigí; ebrencs, rojos i esclaus del nazisme a càrrec de 

Francesc Itarte i Montse Ferrando 

 

DIUMENGE 19  i DILLUNS 20 de març 

TEMPORADA ARTS ESCÈNIQUES 2023 

Representació de l’obra: Quanta, quanta guerra de la Cia. Farrers Brothers 

Dos joves intèrprets traslladen la història de l’Adrià Guinart a través del text, el moviment, els titelles, 

les ombres, els objectes i l’espai sonor en directe. 

Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la 

llibertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per anar a la guerra. La guerra és 

atracció per allò desconegut, és conèixer món, és descobrir l’amor i el sexe, però també la 

responsabilitat, l’ambició o la maldat, parcel·les d’un món adult que li provoquen rebuig. 

Sou joves o ho heu estat? Segur que teniu present ‘Quanta, quanta guerra’ t’esclata a dins quan, de 

tot el que hi ha a fora, mig món et crida i l’altre mig el vols deixar enrere. Quanta, quanta guerra… 

parla de la necessitat universal de volar del niu i conèixer món. 

 

ABRIL 

Presentació llibre:  Portes de la memòria. Deportació dels republicans ampostins als camps 

nazis de Lluís Montull i Carme Magí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIVENDRES 5 DE MAIG 

Projecció del documental La llibreta del Doctor Gras 

recull la història de la fossa de la guerra civil situada a l’antic mas de Santa Magdalena, a Móra 

d’Ebre. Entre el desembre de 2020 i el juliol de 2021 els treballs d’excavació van poder recuperar 

les restes humanes de 177 excombatents de la Batalla de l’Ebre i fins al moment, és la fossa més 

gran que s’ha exhumat a Catalunya. 

La cinta és un treball conjunt de Produccions Ventdedalt, formada per Júlia Albacar, David Barrera 

i el periodista Andreu Prunera, i reivindica la importància de continuar treballant per la recuperació 

i la dignificació dels desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme, i també la necessitat de 

continuar endavant amb un pla d’exhumació de fosses que permeta retornar les restes dels 

soldats morts a les seues famílies. 

Lloc: El Casal 

Hora: 19.00h 

 

24 DE JULIOL 

Recordem la guerra per retrobar la pau 

Caminada popular des d’Amposta fins al Mas de Talarn (km. 4 de la carretera TV-3443), pel canal 

de la Dreta de l’Ebre. Itinerari comentat en llocs estratègics de l’inici de la Batalla de l’Ebre, 

relacionats amb l’acció bèl·lica del 25 de juliol de 1938. 

Hora: 20h 

22  o 23 de SETEMBRE 

Participació en el festival Front 

 

TARDOR 

Rutes urbanes i fluvials realitzades en Terra Enllà 

 

 

http://www.ventdedalt.es/

