Més de 10 anys de Memòria
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Del 5 al 28 de novembre de 2015
Inauguració: dijous, 5 de novembre a les 19 h
Entrada lliure
Llotja del Cànem
Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I
C/ de Colom, 22. Castelló de la Plana
Horari de sala
De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h,
divendres i dissabtes d’11.30 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30 h.
Diumenge i dilluns tancada.
Visites guiades per a grups: per a concertar les visites
envieu un missatge a sasc@uji.es o telefoneu al 964 729 120,
de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

-

ACTIVITATS PARAL·LELES

Dijous, 5 de novembre, 19 h
Inauguració de l’exposició.
Acció teatral a càrrec de La Medusa.
Plaça de l’Herba i Llotja del Cànem.
Divendres, 6 de novembre, 17 h
Itinerari de Memòria.
Començant amb una visita al cementeri, es fa un recorregut
per la ciutat per a mostrar el patrimoni i la simbologia referents
a la II República, la Guerra Civil i la Dictadura,
fins arribar a la Llotja del Cànem.
Dimecres, 11 de novembre, 19 h
Projecció del documental Cel·les de Memòria
i debat amb testimonis.
Sala de conferències de la Llotja del Cànem.
Dissabte, 14 de novembre, 10 h
Itinerari de Memòria.
Començant a la Llotja del Cànem, es fa un recorregut
per la ciutat per a mostrar el patrimoni i la simbologia referents
a la II República, la Guerra Civil i la Dictadura,
fins arribar al cementeri.
Dimecres, 18 de novembre, 19 h
Projecció del documental Testimoni de l’exili
i debat amb testimonis.
Sala de conferències de la Llotja del Cànem.
Dissabte, 21 de novembre, 10 h
Itinerari de Memòria.
Començant a la Llotja del Cànem, es fa un recorregut
per la ciutat per a mostrar el patrimoni i la simbologia referents
a la II República, la Guerra Civil i la Dictadura,
fins arribar al Parc Ribalta.
Dissabte, 21 de novembre, 12.30 h
Vermut-concert.
Cançons del 36 interpretades per membres de SOLK.
Templet del Parc Ribalta.
Dimarts, 24 de novembre, 19 h
Paco Roca presentarà el seu còmic Los surcos del azar.
Pictograma.
Dimecres, 25 de novembre, 19 h
Visita guiada a l’exposició, amb Antonio Solsona. Testimoni.
Sala d’exposicions de la Llotja del Cànem.
Dissabte, 28 de novembre, 19h
Concert Coral Veus Atrevides.
Plaça de la Peixateria.
Dissabte, 19 de desembre, 10h
Jornades Anuals de Memòria Històrica. Fotografia i Memòria.
Sala de conferències de la Llotja de Cànem.

