
PROGRAMACIÓ

 

DE L’11 DE JUNY AL 4 DE JULIOL, al pati de 
l’Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes 
(c. Jaume I, 15-45)

EXPOSICIÓ: 
TRES DIES D’ABRIL, 90 ANYS DE LA 
PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
Exposició que pretén mostrar, a través de fotografies 
i testimonis, com es va viure la proclamació de 
la República arreu de Catalunya l’any 1931. Una 
proclamació que va ser pacífica, festiva i emocionant, i 
que suposà un esclat d’alegria davant una nova etapa 
històrica. L’exposició es podrà visitar de dilluns a dijous 
de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h, i també els divendres 
de 17 h a 19 h.

COMMEMORACIÓ 
DELS 90 ANYS 

DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA II REPÚBLICA

1931-2021
DIUMENGE 13 DE JUNY, a les 19 h, a l’Ateneu l’Aliança

TEATRE:
ELS DARRERS DIES DE LA CATALUNYA REPUBLICANA
Un espectacle històric sobre l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans el 1939.

Els darrers dies de la Catalunya republicana és la narració 
verídica dels dies dramàtics viscuts per l’escriptor i polític Antoni 
Rovira i Virgili quan entra en fase culminant l’ofensiva final de 
Franco contra Catalunya. Per assistir a la representació caldrà 
fer una reserva d’entrada a través del web www.llicamunt.cat. 
El cost de l’entrada és gratuït tot i que inicialment s’haurà de 
pagar un dipòsit de 2€ que serà retornat un cop comprovada 
l’assistència a l’acte. En cas de no assistir no es tornarà aquest 
import. Les entrades es podran adquirir entre els dies 1 i 10 
de juny. Activitat programada amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona.
 
Més informació a cultura@llicamunt.cat o bé trucant al telèfon 938 415 225 extensió 3.

DIVENDRES 11 DE JUNY, a les 18 h, al pati de l’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes (c. Jaume I, 15-45)

CONFERÈNCIA:
LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA. 
TRES DIES D’ABRIL
A càrrec d’en Josep Pich Mitjana, llicenciat en Història Contemporània 
per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Pompeu 
Fabra. Actualment exerceix com a professor d’Història Contemporània 
a la Universitat Pompeu Fabra. Per participar cal fer una reserva 
d’entrada al web www.llicamunt.cat entre els dies 1 i 10 de juny. 
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