
«Una infància sota les bombes» és la nova exposició d’El Born CCM que 
ens apropa a les infanteses truncades per una guerra que va fer perdre el 
seu món a tantes nenes i tants nens obligats a participar-hi sense ús de 
raó. Potser precisament per això, va deixar cicatrius permanents, però no 
sempre visibles, en aquells que van aconseguir sobreviure.
Entorn de l’exposició, El Born CCM us proposa un seguit d’activitats que 
han de servir per aprofundir en la reflexió a partir del record i l’experiència 
dels infants que tant ahir com avui viuen en primera persona la traumàtica 
experiència de la guerra.

CICLE DE DIÀLEGS Entrada gratuïta

30.01.19, dimecres, a les 19.00 h.
«Els infants i la població refugiada i desplaçada»
Diàleg amb Jesús J. Alonso Carballés (Universitat de Llemotges) i Alicia Alted (UNED). 

6.02.19, dimecres, a les 19.00 h.
 «Com s’expressa l’experiència del bombardeig»
Diàleg amb Núria Padrós (Universitat de Vic) i Mireia Capdevila (Arxiu Històric de la Fundació Carles 
Pi i Sunyer). 

13.02.19, dimecres, a les 19.00 h.
 «Les ciutats bombardejades i la seva reconstrucció»
Diàleg amb Jordi Guixé (EUROM) i Olivia Muñoz Rojas (investigadora independent). 

20.02.19, dimecres, a les 19.00 h.
 «La política de la por»
Diàleg amb Javier Rodrigo (Universitat Autònoma de Barcelona) i Ramon Arnabat (Universitat 
Rovira i Virgili). 

27.02.19, dimecres, a les 19.00 h. 
«La responsabilitat i la impunitat»
Diàleg amb Anaïs Franquesa (Iridia, Centre per la Defensa dels Drets Humans) i David Bondia 
(Institut de Drets Humans de Catalunya).

6.03.19, dimecres, a les 19.00 h. 
«La resiliència»
Diàleg amb Jorge Barudy (Centro EXIL) i Montserrat Iniesta (El Born CCM).

SERVEIS EDUCATIUS

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ, PÚBLIC GENERAL
De dimarts a diumenge, a les 18.00 h. amb el preu de l’entrada
Recomanem fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@
eicub.net 

ACTIVITATS ESCOLARS
Consulteu el programa educatiu a http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/programacio/
activitats-escolars, trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

«Memòries de la guerra. Una infància sota les bombes» vol apropar l’alumnat d’ESO i batxillerat, 
no només a l’impacte físic, i psicològic que han tingut i tenen les guerres sobre els infants, així 
com en els seus drets fonamentals, sinó també a l’efecte que aquestes causen en la construcció 
de relats de memòria que els diferents sistemes polítics hi han fet. La clau és la pau. Repensar 
els conceptes de guerra i pau, per alumnat del cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. 

NOUS RELATS DE GUERRA / PROJECTE EDUCATIU MUSEU-ESCOLA
Es tracta de la realització d’un projecte global adreçat a primària i l’ESO (amb la col·laboració 
del Consorci d’Educació) que s’organitza a partir de tres grans eixos metodològics que pro-
mouen la reflexió entorn del conflicte bèl·lic, el compromís en la transformació de la nostra 
realitat més immediata i, finalment, l’acció.Les activitats plantejades en ambdós projectes 
tenen sempre com a punt de partida una àrea curricular concreta, tot i que es plantegen sota 
una perspectiva multidisciplinària, que engloba diferents assignatures. Es poden realitzar la 
totalitat de les activitats en el marc d’un projecte de treball d’un trimestre, o adaptar-les segons 
les necessitats o inquietuds de cada grup classe.

elbornculturaimemoria.cat
#unainfanciasotalesbombesbarcelona.cat/
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ElBornCCMtwitter.com/
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