ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Dijous, 25 de maig de 2017, a les 19.30 h,
a l’edifici de L’Harmonia, plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Conferència vers les Brigades Internacionals a la guerra civil espanyola i presentació
del llibre “Las Brigadas Internacionales en Castelldefels”, a càrrec del seu mateix
autor Alfonso López Borgoñoz, arqueòleg i historiador i responsable de la gestió del
Castell de Castelldefels
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HORARI DE VISITA A LES EXPOSICIONS:
De dimarts a divendres,
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EXPOSICIÓ DEL 18 DE MAIG A L’1 D’OCTUBRE DE 2017

D

urant la Guerra Civil Espanyola, l’arribada
de les Brigades Internacionals va esdevenir
la resposta civil de la ciutadania d’arreu del
món davant la ideologia feixista que sobresortia
al continent europeu. Van lluitar a favor de la
República Espanyola, enfront de l’exèrcit colpista
del general Franco, que comptava amb el suport
total dels règims nazi alemany i feixista italià,
fins que les decisions polítiques en van forçar la
retirada l’any 1938, amb un comiat multitudinari a
la ciutat de Barcelona el 28 d’octubre.
Amb aquesta exposició produïda pel Grup de
Recerques Històriques Locals de Castelldefels
i l’Ajuntament de Castelldefels, el Museu de
L’Hospitalet ens apropa a uns fets transcendents
de la nostra història contemporània i, alhora,
contribueix a fer un homenatge des de la nostra
democràcia a aquests homes i a aquestes dones
d’arreu que, en uns temps molt difícils, ho van
sacrificar tot per lluitar contra el feixisme.
Com sabeu, a L’Hospitalet la masia de Can Riera
està especialitzada en la recuperació de la
memòria històrica local i la lluita antifranquista.
Es tracta d’un espai que forma part de la
Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya i que
s’ha convertit en un centre d’interpretació, de
documentació i de recursos pedagògics, concebut
per donar a conèixer el nostre passat recent, com
a punt de partida per construir una societat millor.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

LES BRIGADES INTERNACIONALS
Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), les Brigades Internacionals van ser
unes unitats militars integrades, principalment, per voluntaris estrangers que
procedien de més de 50 països.
Van lluitar a favor de la República espanyola enfront de les tropes colpistes
dirigides pel general Franco, a qui ajudaven els exèrcits de l’Alemanya nazi i de
l’Itàlia feixista, tropes reclutades al nord de l’actual Marroc i voluntaris feixistes
portuguesos.
La xifra exacta de brigadistes no es coneix amb certesa. El total inscrit va ser
d’uns 35.000, però mai no hi va haver més de 20.000 homes alhora, i n’hi van
morir prop de deu mil.
Procedien d’estrats socials molt diferents, des d’intel·lectuals fins a treballadors
manuals, i alguns es van acabar convertint, per diferents raons, en personatges
de notable importància històrica.
Aquesta exposició produïda pel Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
i l’Ajuntament de Castelldefels ens aproximarà a la composició i actuació de les
Brigades Internacionals durant la Guerra Civil, així com durant un dels seus
episodis viscuts durant la seva estada a la vila veïna.
L’exposició compta amb objectes i material de la Guerra Civil cedits molt
amablement per Jordi Lliboutry, Xavier Magrinyà i Yago De Castilla.

