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Convocatòria de premsa 

 

L’Observatori Europeu de Memòries de la  

Universitat de Barcelona presenta una programació 

per revisitar els quaranta anys de la mort de Franco 
 

 Les activitats s’agrupen sota el títol “Franco 40/40: el franquisme en 
quarantena” i pretenen analitzar la dictadura a partir dels seus 
vestigis i aspectes residuals  

 
 

Barcelona, 2 de novembre de 2015. El proper dijous, 5 de novembre, a les 11 

h, la Universitat de Barcelona presentarà en roda de premsa la programació Franco 
40/40: el franquisme en quarantena, una sèrie d’activitats culturals i divulgatives 

per revisitar els gairebé quaranta anys de règim franquista amb motiu del 40è 

aniversari de la mort del dictador. La iniciativa està impulsada per l’Observatori 

Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 
Barcelona, i té el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Europea. 

 

 “Franco 40/40” té com a objectiu principal analitzar el franquisme a partir dels 

vestigis i aspectes residuals de la dictadura. La programació s’allargarà fins al 14 

d’abril del 2016, culminant amb una exposició que inaugurarà la nova entrada del 

Museu Marítim de Barcelona en la qual s’exhibirà l’obra Síndrome de Guernica, una 

escultura de Fernando Sánchez Castillo elaborada amb la ferralla del vaixell de 
Franco, l’Azor.   

 

Durant el mes de novembre es realitzarà un seguit de conferències i debats amb els 

principals especialistes sobre Franco, com la taula rodona del dia 19 amb els 

historiadors Paul Preston, Josep Fontana i Joan B. Culla. Les víctimes de la 

repressió, les resistències de la població civil durant la dictadura i les conseqüències 
de la transició per a la realitat social i política actuals, són alguns dels temes que  

s’hi tractaran.  

 

Durant la roda de premsa els/les assistents podran veure una exposició de 

fotografies i documents històrics originals sobre la instal·lació del franquisme a la 

Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ns390200.ovh.net/sig/eurom_wp/post10078/?Franco%2040/40:%20Francoism%20in%20quarantine.%2040%20years%20of%20dictatorship%20after%2040%20years%20of%20democracy
http://ns390200.ovh.net/sig/eurom_wp/post10078/?Franco%2040/40:%20Francoism%20in%20quarantine.%2040%20years%20of%20dictatorship%20after%2040%20years%20of%20democracy
http://www.europeanmemories.net/
http://www.europeanmemories.net/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.mataderomadrid.org/ficha/1203/fernando-sanchez-castillo.html
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Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 

 
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories-EUROM) és una xarxa transnacional 

d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria històrica. 

El seu objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent defensant la diversitat i pluralitat de 
memòries. L’EUROM està impulsat des de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb suport del 

programa Europe for Citizens de la Comissió Europea. 

 

www.europeanmemories.net 

 

 
Sobre la Universitat de Barcelona 
 
La UB és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, 64.000, i a oferta formativa. 

Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca universitari 

d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida 

en aquest terreny. 

 

La UB es posiciona de manera molt destacada en els principals rànquings internacionals: és l’única universitat de l’Estat 

espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a l’Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University Rankings 2014-2015, també 

és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única universitat de l’Estat que forma 
part de l’elit de les 200 millors universitats del món en 25 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS World 

University Rankings 2014 by Subject. 

 

Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats 

de Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de 

coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona 

disposa de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un 

impacte de 1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total 

català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014). 
 

www.ub.edu 

 
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts 

  
 

DIA: dijous 5 de novembre 

HORA: 11 h 

LLOC: Aula Magna. Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via, 585, 

1a planta) 

INTERVENEN: 

- Carme Panchón, vicerectora d’Administració i responsable de l’àmbit de 

cooperació de la Universitat de Barcelona 

- Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries de la 

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona 

- Xavier López, director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.europeanmemories.net/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts

