Els papers del

PSUC

a les terres de Lleida
(2016-1936)

Exposició

del 12 de maig al 20 de juny de 2016. De 9 a 14 h
Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de Lleida, C. Governador Montcada, s/n

Us convidem a la inauguració de l’exposició,

Els papers del

PSUC

a les terres de Lleida
(2016-1936)
dijous, 12 de maig de 2016, a les 18.30 h,
a l’Arxiu Històric de Lleida (AHL), carrer Governador Montcada, s/n.
Amb la participació de Josep Borrell, director dels ST de Cultura a Lleida,
Montserrat Macià, directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Francesc Balada, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
Carles Feixa, de la Fundació Nous Horitzons,
Josep Cruanyes, responsable de la Comissió de la Dignitat i
Marià Hispano, comissari de l’exposició.

En el marc de l’exposició
es duran a terme tres conferències i una taula rodona
Conferència. Dijous, 12 de maig
“La cultura política del PSUC , 1950-1975”
a càrrec del Sr. Jordi Borja (Universitat Oberta de Catalunya)
Hora i lloc: 19.30, Sala d’Actes de l’AHL, (c. Governador Montcada, s/n)

Conferència. Dimecres, 18 de maig
“L’ADN del PSUC ”
a càrrec del Dr. Andreu Mayayo (Universitat de Barcelona)
Hora i lloc: 19.30, Aula Magna de l’IEI, (Plaça de la Catedral)

Conferència. Dijous, 26 de maig
“Estimat PSUC ... de Lleida”
a càrrec de la Dra. Carme Cebriàn i de la Dra. Antonieta Jarne (UdL)
Hora i lloc:19.30, Sala d’Actes de l’AHL

Taula Rodona. Dijous, 2 de juny
“La veu dels protagonistes: el passat proper del PSUC ”
Hora i lloc:19.30, Sala d’Actes de l’AHL

L’Arxiu Històric de Lleida, dins de la seva política de difusió i foment de l’accés al
patrimoni documental, ha programat aquesta exposició, prenent com a base els
materials de “La infància del PSUC” que la Fundació Nous Horitzons va produir
en ocasió del retorn dels documents incautats per les tropes franquistes procedents
de Salamanca i ara dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. S’enriqueix amb
una mostra de documents del PSUC i de les JSU i els seus afiliats i afiliades de les
terres de Lleida des de 1936 fins a 1977 procedents de diversos arxius i amb els
testimonis actuals recollits pel grup d’investigació de la Universitat de Lleida.
Després de 80 anys de l’inici de la Guerra Civil i de la fundació del PSUC, el
retorn dels papers de Salamanca i el muntatge d’aquesta exposició representen
uns actes de dignitat per a totes aquelles persones que durant molts anys han
tingut segrestada una part de la seva memòria.
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