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Jornada 

Eines per a treballs de memòria oral 

Dissabte, 27 de setembre 
Mas de la Coixa 
Móra la Nova (la Ribera d’Ebre)  

 
 
Amb motiu de la presentació al territori de 
la publicació Eines per a treballs de 
memòria oral, editat per la Direcció 
General de la Memòria Democràtica, la 
Diputació de Barcelona i la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
organitzem una sèrie de jornades per a 
conèixer i posar en contacte els col·lectius 
d’investigadors/es i de professorat que 
treballen la memòria històrica amb el 
mètode de les fonts orals. 
Es conceben les jornades com a espais 
d’intercanvi i de creació de xarxa. 
 

Programa: 
- 16.15 h Parlaments d’obertura de la jornada 
- 16.30 h Presentació de la publicació, a càrrec dels autors de 
l’obra.  
- 17.00 h Presentació del Banc Audiovisual de la Memòria 
Democràtica, a càrrec d’Antoni Vidal  (Memorial 
Democràtic) 
- 17.30 h Pausa-cafè 
- 18.00 h Conferència. “Homenatges a les Brigades 
Internacionals”, a càrrec de Sebastià Agudo (Terra de 
Germanor/Terre de Fraternité) 
- 18.30 h Experiències: treballs de camp i aplicacions 
pedagògiques realitzades a les Terres de l’Ebre 

-Pilar Andreu Galiana (Directora dels Serveis 
Territorials del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació a les Terres de l’Ebre) 
“Commemoració del 70è. Aniversari de la Batalla de 
l’Ebre”. 
-Angela Jackson (No Jubilem la Memòria) “Memòria 
històrica al Priorat”. 
- Francesc Martínez (Associació Cultural la Bresca 
d’Arnes). “Els italians a la Terra Alta”.    
- Albert Pujol (Associació Cultural Artur Bladé de 
Benissanet) “El refugi de la Font Gran, el paper de les 
dones a la Batalla de l’Ebre” 

- 19.30 h Debat. 
- 20.00 h Cloenda 

Es lliurarà als assistents un exemplar de la 
publicació 

 

Assistència gratuïta, prèvia inscripció (fins al 26 de setembre a les 12 h).  
Inscripcions: Institut Ramon Muntaner. carles@irmu.org Tel. 977 40 17 57  

 


