
                                             

 
 

 

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i 

l’Observatori Europeu de Memòries inauguren la 

programació “1936-1939. Memòria de la Guerra Civil”, 

amb un col·loqui amb Georges Mink 
 

 

 La jornada serà el tret de sortida d’una sèrie d’actes organitzats aquest any en 

motiu del 80è aniversari de l’esclat de la Guerra Civil i comptarà amb les 

presències del conseller Raül Romeva i del rector Dídac Ramírez 

 

  “La victòria contra el feixisme. Barcelona 1936” destacarà la resistència 

antifeixista, el paper de les brigades internacionals i de les milícies de dones en 

defensa de la República 

 

 A més de Mink, hi participaran experts internacionals com ara Robert S. Coale 

Mary Nash i José Luís Martin  

 

Barcelona, 12 de juliol de 2016. Amb motiu del 80è aniversari de l'inici de la Guerra 

Civil espanyola, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) i  

l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona (EUROM), organitzen un col·loqui per posar en relleu algunes de les 

qüestions clau d’un conflicte que va suposar un punt d'inflexió en l’Europa del segle 

XX. Aquesta és la primera activitat del programa d’actuacions que es desplegaran al 

voltant del 80è aniversari de l’esclat del conflicte i que comptem amb el suport del 

Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. El col·loqui 

tindrà lloc el dia 18 de juliol a partir de les 10h del matí a l’Aula Capella de la 

Universitat de Barcelona, i destacarà la resistència antifeixista, les milícies de dones 

en defensa de la República i el paper de les brigades internacionals en el conflicte 

espanyol. El debat es complementarà amb un curtmetratge d’animació que destacarà 

el fracàs de l’alçament militar a Barcelona i a Catalunya. 

La sessió de benvinguda anirà a càrrec Dídac Ramírez, rector de la Universitat de 

Barcelona, acompanyat d’Albert Royo, secretari general del Consell de Diplomàcia 

Pública de Catalunya, i del  conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència del Govern de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva. El conseller 

donarà pas a la conferència inaugural de Georges Mink, professor del Col·legi 

d’Europa a Natolin i director de recerca del Centre Nacional de Recerca Científica de 

França (CNRS). 

 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/memoria-pau-i-drets-humans/80anysguerracivil/


                                             

 
 

 

La seva presentació serà seguida d'una taula rodona d’experts que abordaran la 

Guerra Civil espanyola des de diferents perspectives. José Luís Martín, catedràtic 

d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà de la 

resistència antifeixista a Barcelona i Catalunya; Mary Nash, catedràtica d’història 

contemporània de la Universitat de Barcelona explicarà el rol de les dones milicianes 

en la defensa de la República; i Robert S. Coale, professor d’Estudis Hispànics a la 

Universitat de Rouen (Normandia) i representant de l’Abraham Lincoln Brigades 

Archive a Europa, analitzarà el paper de les Brigades Internacionals en el conflicte 

d’Espanya. Clourà l’acte Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries 

de la Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona. 

 

La victòria contra el feixisme 

El 19 de juliol de 1936, davant el sollevament militar en contra del govern legítim de la 

República, les forces d’ordre de Catalunya i militants antifeixistes reaccionaren per 

esclafar el cop a la ciutat de Barcelona. La coordinació entre la Generalitat de 

Catalunya i els sindicats de treballadors els dies previs, així com la lleialtat a la 

República per part de la Guàrdia d’Assalt i de bona part de la Guàrdia Civil, van ser 

elements clau per a frustrar el cop d’estat. El fracàs de l’alçament militar a Barcelona 

es generalitzà a Catalunya, i es produí amb un espai de temps tan breu que podríem 

afirmar que la capital catalana fou la primera a vèncer el feixisme a Europa, tenint en 

compte que la Guerra d’Espanya fou l’avantsala de la Segona Guerra Mundial. 

 

QUÈ:  La victòria contra el feixisme: Barcelona 1936. 80 anys de l’inici de la 

Guerra Civil espanyola 

DIA:  18 de juliol de 2016 

HORA: de 10h a 14h  

LLOC:   Aula Capella – Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

 

 

Premsa i comunicació 

 

Observatori Europeu de Memòries 

Fernanda Zanuzzi 

fernanda.zanuzzi@ub.edu 

+34 685821203 

mailto:fernanda.zanuzzi@ub.edu


                                             

 
 

 

Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) 

Diana Coromines 

dcoromines@diplocat.cat 

+34 677164545  

 

Xarxes Socials 

#80CivilWar 

#80Guerra Civil 

 

Twitter – Instagram 

@euromemories 

@diplocat 

@ThIsCatalonia 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/events/782412535229716/ 

 

 

 

 

 

 

Sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 
 

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya és un consorci públic-privat que té per objectiu explicar 
Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de potenciar la imatge i el prestigi del 
país a l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança entre els ciutadans i les institucions de 
Catalunya i els dels altres països. Al nostre web (http://www.diplocat.cat/ca/actuacions/jornades), hi 
trobareu els programes de totes les actuacions que hem fet fins a dia d’avui (i els vídeos de bona part de 
les jornades celebrades).Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 
 
Sobre l’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories-EUROM) és una xarxa 

transnacional d’institucions i organitzacions compromeses amb la investigació i la promoció de polítiques 
públiques de memòria històrica. El seu principal objectiu 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. 
 
 
Sobre la Universitat de Barcelona La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de 

Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 66.000, 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 Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings 
internacionals. A més, 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 2015-2016, 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 

tel:%2B34677164545
https://www.facebook.com/events/782412535229716/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/


                                             

 
 

de les 100 millors universitats del món en 16 de les 42 àrees del coneixement, segons els QS World 
University Rankings 2016 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 
 

http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts

