
Inscripcions: 
Arxiu Comarcal d'Osona
C/ de l'Era d'en Sellés 6, 
Vic 08500 
Telèfon 670 544 312
acosona.cultura@gencat.cat

Més informació: 
http://cultura.gencat.cat/
arxius/acos

19 I 20 DE NOVEMBRE DE 2021 
en l’espai Cultural Can Costa 
i Font de Taradell

V JORNADES DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA D’OSONA

Repressió, 
resistència 
i clandestinitat 
(1936-1975)

Inscripcions: 
Arxiu Comarcal d'Osona // 670 544 312 
acosona.cultura@gencat.cat

Organitzen:

AMB EL SUPORT:

COL·LABORA:



Imatge i text extrets 
del diatari “Un sueño 
Verdadero. Diario de 
Guerra de Pedro Codina” 
(28 d’octubre de 1937
a 25 de gener de 1939)

“¿Porque, tenemos que 
luchar los hombres 
con los hombres?
Tan valiente que és 
un hombre con sus 
inventos y su sabiduria 
y tan poco que valemos 
(todo lo dejamos). 
Se puede decir que 
por cuatro dias que 
vivimos o que estamos 
en este mundo de penas 
¿porque tiene que 
haber estos odios? 
MALDITA SEA LA GUERRA 
¡ABAJO LA GUERRA!”
Pere Codina Miravet

Divendres dia 19 de novembre:

• 9.30 h Acte d’obertura

• 9.45 h Presentació i projecció del documental fet pel 
 Grup de Recerca Local de Taradell “Els represaliats 
 de la Guerra a Taradell: el mestre Anastasi Aranda” 
 a càrrec de Míriam Martínez, regidora de cultura i 
 patrimoni de l’Ajuntament de Taradell.

• 10.45 h Xerrada “L’Hospital de Guerra (Taradell)” 
 a càrrec de Jacint Altimires, metge de l’HUVic 

• 11.30 h Pausa/cafè

• 12.00 h Espai de joves investigadors: treballs d’alumnes

• Exposició del dietari de Pere Codina Mirabet

 

Dissabte 20 de novembre:

• 10 h Conferència 
 “Exili i repressió franquista pels vençuts” 
 a càrrec d’Assumpta Montellà, escriptora i historiadora

• 11.30 h Pausa/cafè

• 12h Acte institucional d’anul·lació dels judicis sumaríssims   
 de Taradell, amb la presència de la Consellera de Justicia de la   
 Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Lourdes Ciuró i Buldó.

Programa de les 
V Jornades de Memòria Democràtica d'Osona


