Impulsat des de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà i
el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, aquesta
tardor a les tres poblacions de la Vall d’Aro (Sant Feliu
de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro)
s’organitzen una sèrie d’activitats per recordar l’hospital de brigadistes internacionals instal·lat el 1938 a la
platja de Sant Pol i homenatjar-los. És un programa
complet i variat que inclou projeccions comentades, conferències, presentacions de publicacions, i un itinerari
que partint de Sant Pol arribarà ﬁns al cementiri de
Sant Feliu on alguns d’ells estan enterrats, per celebrar-hi l’acte commemoratiu institucional.
Es tracta d’activitats gratuïtes i obertes a tothom,
repartides per diferents espais, algun d’ells vinculat
directament amb dependències habitades pels brigadistes, com l’hotel s’Agaró.

14/09/2018 - 18.00 h. - TEATRE AUDITORI NARCÍS MASFERRER
lesa humanitat
Projecció del ﬁlm documental escrit

07/10/2018 - 10.00 h. - sant pol - sant feliu de guíxols
els llocs viscuts pels
Caminada amb guiatge d’Esther Bussot,
investigadora i Jordi Gaitx, arxiver
brigadistes
Punt de sortida: Hostal de la Gavina

taula rodona

acte d’homenatge
13.00 h. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols

i
dirigit per Héctor Fáver. Una crida a
l’acció per acabar amb la llosa de les
fosses comunes

amb participació d’Héctor Fáver,
director del documental

21/09/2018 - 19.00 h. - centre cívic vilartagues
Conferència a càrrec de Lourdes Prades
recuperant la història
i Carles Hervàs, doctors en Història
dels brigadistes
23/09/2018 - 19.00 h. - tinglado del port
spanien im herzen - hans Projecció del ﬁlm documental dirigit per
Karlheinz Mund, sobre el brigadista
beimler und andere
“Espanya al cor - Hans Beimler i d’altres” alemany Hans Beimler - V.O.S en castellà
taula rodona

amb participació de Karlheinz Mund,
director del documental

05/10/2018 - 19.00 h. - hotel s’agaró, sala d’actes
l’hospital de les brigades Conferència a càrrec d’Esther Bussot,
investigadora
internacionals núm. 4 de
s’agaró
ADRECES I ESPAIS
tearte auditori narcís masferrer
C/ Callao s/n - St. Feliu de Guíxols
centre cívic vilartagues Pl. Salvador Espriu s/n - St. Feliu de Guíxols
tinglado del port
Port de St. Feliu de Guíxols
cementiri
Ronda Narcís Massanas, 102 - St. Feliu de Guíxols

Acte institucional d’homenatge als
brigadistes internacionals enterrats a
Sant Feliu de Guíxols

15/10/2018 - 19.00 h. - plaça mossen baldiri reixach
acte de memòria
Homenatge als dos afusellats a Santa
“Dia Nacional de les Víctimes de
Cristina en època franquista, Mariano
la Guerra Civil i del franquisme”
Vendrell i Joan Llambí
10/11/2018 - 12.00 h. -antic casino de castell d'Aro
Presentació del Volum 37 a càrrec de
publicacions de
Francesc Aicart, president de l'IEBE
l'institut d'estudis
del baix empordà
desembre de 2018
solidaritat en temps de
guerra
“Presentació de l'Arjau núm. 81”

ADRECES I ESPAIS
s’agaró hotel
plaça mn. baldiri reixach
antic casino de castell d’aro

Presentació de la revista cultural
d'edició municipal, coordinada per
l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de
Guíxols i en aquesta ocasió, dedicada a
la commemoració de la retirada dels
brigadistes internacionals

Platja de Sant Pol, s/n. S’Agaró
Santa Cristina d'Aro
C/ del Castell, 15-17 - Castell d’Aro

