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GANDIA, 11-15 DE SETEMBRE DE 2017

I CURS 
DE GUIES EN 
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 
DE GANDIA

Duració: 20 hores

 DIA 16-18h 18-18:30h 18:30-20:30h

DILLUNS 11/09,  Jorge Ramos  Descans Jorge Ramos
CIG-UV (Sessió introductòria   (Sessió introductòria
 general sobre Hª   general sobre Hª
 i Memòria)  i Memòria)

DIMARTS 12/09,   Lluís Sevilla Descans Lluís Sevilla
CIG-UV i (Sessió Gandia republicana   (Sessió Gandia republicana
carrers de Gandia i itinerari)  i itinerari) 

DIMECRES 13/09, Antonio Calzado Descans Antonio Calzado
refugi de (Sessió Guerra,   (Sessió Guerra,
la Peixateria didàctica i cultura  didàctica i cultura-
 educació com a  educació com a
 eina de  eina de
 transformació)  transformació)
   18:30-19:30h.
   Joan Cardona
   (Sessió sobre el Centre
   d’interpretació de la
   Peixateria i el treball
   de recerca amb els
   túnels i refugis de
   Gandia) 19:30-20:30h.

DIJOUS 14/09 Jesús Alonso Descans Jesús Alonso
(16- 18h.: CIG-UV,  (Sessió Els arxius i el  (Sessió de visita a
Arxiu de Gandia) joc de la memòria)  l’Arxiu Històric
   de Gandia)

DIVENDRES 15/09 Jorge Ramos Descans Jorge Ramos
(Carrers de  (Sessió a València  (Sessió a València
València) amb itinerari guiat per  amb itinerari guiat per
 la València de la II  la València de la II
 República i la Guerra  República i la Guerra
 Civil)  Civil)

Programa del curs:



 
UN ITINERARI DIDÀCTIC 
PER LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE GANDIA

GANDIA, 11-15 DE SETEMBRE DE 2017
Duració: 20 hores

Coordinador: Jorge Ramos Tolosa (Professor 
Associat d’Història Contemporània de la Univer-
sitat de València i membre de l’Aula d’Història i 
Memòria Democràtica)

Docents: Jesús Alonso, Antonio Calzado, Joan 
Cardona, Lluís Sevilla i Jorge Ramos 

Públic preferent: Guies turístics locals

Duració: 20 hores

Objectiu: Oferir una formació general, local i 
amb perspectiva comparada sobre diversos as-
pectes de la història de la II República i la Guer-
ra Civil, la memòria democràtica, el patrimoni i 
la importància de l’arxiu en referència a aquest 
període i a altres latituds. Es pretén preparar i 
formar a guies locals per a que puguen realitzar 
itineraris i explicacions sobre aquestes qüesti-
ons davant l’apertura del refugi antiaeri de la 
Peixateria i el Centre d’Interpretació sobre la 
Guerra Civil a Gandia.

80 anys després de la Guerra Civil Espanyola, la memòria democràtica valen-
ciana viu una nova fase d’efervescència. Noves iniciatives intenten respondre a la 
demanda social de conéixer la història i el patrimoni cultural del nostre passat 
recent: des d’actes d’homenatge, conferències, congressos, exhumacions, publi-
cacions o visites guiades fins a la creació d’aules (com la d’Història i Memòria 
Democràtica de la Universitat de València) o càtedres (com la Càtedra Interuni-
versitària de Memòria Democràtica). També a través de l’aprovació de mocions, 
la inauguració d’espais de memòria, de centres d’interpretació i refugis com el 
de la Peixateria de Gandia, la instal·lació de plaques, l’aprovació de projectes de 
lleis (com el de “Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat 
Valenciana”) o el futur Institut Valencià per a la Memòria Democràtica, els Drets 
Humans i les Llibertats Públiques.

En aquest context s’insereix el curs que presentem a Gandia, amb el qual es pre-
tén oferir una formació arxivística, cultural, històrica i memorialística per conèi-
xer, valorar i poder ensenyar la història i el patrimoni generat durant la Guerra 
Civil mentre es contribueix a respectar la riquesa cultural. Es tracta d’un patri-
moni que ofereix recursos basats en valors culturals, educatius, ètics i socials 
que cal utilitzar per al coneixement i benefici no només de tota la ciutadania de 
Gandia, de la Safor o del País Valencià, sinó també de qualsevol altre visitant del 
nostre territori.

I CURS 

Preu de la matrícula: 60€


