
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 15 d’octubre 

 Programa  
 9h:   Recepció dels participants i refrigeri 

 9:30h:  Salutacions: Ajuntament de la Vall d’en Bas, Amical Antics Guerrillers de 
Catalunya, PEHOC y Memorial Democràtic 

 10h:   Conferencia inaugural del professor Enrique Javier Díez Gutiérrez: Pedagogia 
antifeixista 

 11h  Isabel Alonso Dávila de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme: 
Guerrilla a España i Resistance a França al currículum escolar.  

 11:45h Andrea Tappi: La lluita partisana a Itàlia als libres escolars.  

 12:30h Descans 

 12:45h Presentació d’experiències sobre el maquis en l’àmbit educatiu 

Modera Gemma Simón Muntané, tècnica de serveis pedagògics del Memorial Democràtic  

 12:45h -  Films i documentals: l’experiència de la realització del documental sobre Cristina 
Zalba (Iris Schneider i Marc Planagumà) 

 13:15h -  La recepció del documental “Cisquet i el seu germà” als Instituts (Joan Boada, 
Rafel Tresserras i Albert Planas)  

 13:45h - Lleure, educació y memòria: el camp de treball juvenil sobre les rutes del maquis a 
Falgars d’en Bas (Raül Valls i Albert Serra de Arriant)  

 14:15h Dinar 

 15:15h  Taula rodona final: Isabel Alonso, Enrique Javier Díez, Gemma Simón i Joan 
Boada. Modera: Cristina Herrando. Debat de valoració sobre les idees i experiències 
presentades, conclusions finals i intervencions del públic  

 16:30h  Clausura de la jornada.  

17h HOMENATGE ALS GUIAS DE PASOS 
- Presentació del treball de recerca d’Aniol Escorihuela: Josep Platé, un maqui 

compromès amb la lluita per la llibertat. Presenta Joan Boada.  
- Presentació del treball sobre les biografies dels guies de passos, per Josep Serra i 

Cristina Herrando 

- Acte final d’homenatge i reconeixement als familiars dels guies 
 

Diumenge 16 de octubre: 
 

 9h a 14h Excursió per un tram de la ruta del maquis. Cal calçat apropiat, aigua, esmorzar i 
ganes de caminar.  

 

On dormir, on dinar? A la web de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas trobareu informació 

d’allotjament i restaurants 
http://www.vallbas.cat/municipi/comerc-industria-i-serveis/allotjaments/  
 

Inscripcions a la jornada: info@maquis.cat. 
Us agrairíem que especifiquéssiu les activitats en que voleu participar!  
Més informació: 620484591(Raül Valls, Amical Antics Guerrillers de Catalunya) 
 
Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas 
972 69 21 77 

https://maps.app.goo.gl/oRYUBFqQMUuSF7839 
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