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Benvolgudes i benvolguts,Benvolgudes i benvolguts,

El 12 de desembre de 2008  les gents del Perelló ens trobarem per recordar el  70èEl 12 de desembre de 2008  les gents del Perelló ens trobarem per recordar el  70è  
aniversari  dels bombardeigs indiscriminats a la població. Recordarem que, durant tresaniversari  dels bombardeigs indiscriminats a la població. Recordarem que, durant tres  
dies  de  desembre  de  1938,  les  bombes  mataren  molt  injustament  perellonencs  idies  de  desembre  de  1938,  les  bombes  mataren  molt  injustament  perellonencs  i  
perellonenques de totes les edats.perellonenques de totes les edats.

70 anys després volem fer un MEMORIAL on el record es transformi en missatge de pau i70 anys després volem fer un MEMORIAL on el record es transformi en missatge de pau i  
esperança.esperança.

Els actes del proper Els actes del proper divendres, 12 de desembredivendres, 12 de desembre són: són:

Casa de CulturaCasa de Cultura
18.00 h  Inauguració de l’exposició 18.00 h  Inauguració de l’exposició Rastres de la memòriaRastres de la memòria,,
             a càrrec de:              a càrrec de: 
              Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre              Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre
              Genoveva Margalef, alcaldessa del Perelló              Genoveva Margalef, alcaldessa del Perelló
              Josepa Vilurbina, regidora de Cultura              Josepa Vilurbina, regidora de Cultura
              Pilar Andreu, directora dels Serveis Territorials d’Interior,               Pilar Andreu, directora dels Serveis Territorials d’Interior, 
                 Relacions Institucionals i Participació                 Relacions Institucionals i Participació
              Xavier Vega, director dels Serveis Territorials de Cultura               Xavier Vega, director dels Serveis Territorials de Cultura 
                 i Mitjans de Comunicació.                 i Mitjans de Comunicació.
              Associació de Recerca Històrica del Perelló               Associació de Recerca Històrica del Perelló 

    Lectures a càrrec del grup de teatre Tracamaca Diccionari de Butxaca    Lectures a càrrec del grup de teatre Tracamaca Diccionari de Butxaca
          
Cinema VictòriaCinema Victòria
19.00 h  19.00 h  Un riu de sangUn riu de sang  
             Conferència a càrrec del doctor Josep Sànchez Cervelló,              Conferència a càrrec del doctor Josep Sànchez Cervelló, 
                presentat per Xavier Vega, director dels Serveis Territorials                 presentat per Xavier Vega, director dels Serveis Territorials 
                de Cultura i Mitjans de Comunicació.                 de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

20.00 h  Presentació de la revista 20.00 h  Presentació de la revista Memòria del PerellóMemòria del Perelló, núm. 6, núm. 6
                 íntegrament dedicada als bombardejos.                 íntegrament dedicada als bombardejos.
              Presentació de               Presentació de Des d’un altre angleDes d’un altre angle, de M. Estela Ferré,, de M. Estela Ferré,
                 novel·la situada entre l’Amposta i el Perelló de la Guerra Civil.                 novel·la situada entre l’Amposta i el Perelló de la Guerra Civil.
              Lectures a càrrec del col·lectiu de teatre Totshicaben.              Lectures a càrrec del col·lectiu de teatre Totshicaben.

22.00 h Al Cinema Auditori Victòria, projecció  del documental 22.00 h Al Cinema Auditori Victòria, projecció  del documental Catalunya MàrtirCatalunya Màrtir, ,  de l’any de l’any  
1938 que narra els bombardejos de l’exèrcit franquista. Durada: 25 minuts.1938 que narra els bombardejos de l’exèrcit franquista. Durada: 25 minuts.
A continuació projecció de la pel·lícula A continuació projecció de la pel·lícula Mirant al celMirant al cel, amb direcció de Jesús Garay , un, amb direcció de Jesús Garay , un  
llargmetratge de ficció documental que rememora l’horror viscut  durant els bombardeigsllargmetratge de ficció documental que rememora l’horror viscut  durant els bombardeigs  
de 1938 a Barcelona. Durada: 86 minuts.de 1938 a Barcelona. Durada: 86 minuts.

Comptem amb la vostra presència i companyia. Sigueu doncs tots i totes convidats.Comptem amb la vostra presència i companyia. Sigueu doncs tots i totes convidats.

El Perelló, 9 de desembre de 2008El Perelló, 9 de desembre de 2008
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