
Paisatges 
de la Guerra Civil 

a la Conca de Barberà

12 d'octubre de 2019

Jornades  Europees  del  Patrimoni  2019

#JEP19

Montblanc - l'Espluga de Francolí

Organitza: Col·laboren:



El Servei de Cultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en col·laboració amb el
Museu Comarcal de la Conca de Barberà i l'Agència Catalana de la Joventut, organitzen, amb
motiu dels 80 anys del finals de la Guerra Civil espanyola, una ruta per visitar diferents espais
relacionats amb fets detacats que van tenir lloc a la comarca en aquell període històric. 

PROGRAMA

10.00 Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc)
 
Trobada i lliurament de material.
Presentació de la Jornada a càrrec del conseller comarcal de Cultura, Joan Canela.
 
10.30 Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades (Montblanc)
 
“L’assassinat del bisbe Borràs i la salvació del cardenal Vidal i Barraquer”, a càrrec de M. Serra
Orpinell, directora del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.
Visita a l’antiga presó de Montblanc on van estar reclosos. 
 
11.30 Església de Sant Miquel, plaça de l’1 d’Octubre (Montblanc)
 
“L’assassinat mossèn Pau Queralt Gaya, religiós catalanista i home de cultura”, a càrrec de
Joan Pàu Jàvega, historiador.
Explicació de l’indret (antic cementiri general de Montblanc), de la biografia i de l’assassinat a
Mn. Pau Queralt.
 
12.30 Alberg Jaume I (Les Masies - l’Espluga de Francolí)
 
“El Comiat de les Brigades Internacionals (25 d’octubre de 1938)”, a càrrec de Maurici Ribé,
director de l’Alberg Jaume I.
Visita guiada a l’antic balneari Vil·la Engràcia, on va tenir lloc el comiat oficial de les Brigades
Internacionals l’any 1938.
 
13.30 Cloenda de la visita i Dinar a l’alberg Jaume I (optatiu)
 
Preu del menú: 11,80 €

Activitat gratuïta i amb inscripció obligatòria. Places limitades. Els organitzadors es reserven el
dret a anul·lar l'activitat si no hi ha un mínim de participants.

 
Informació i inscripcions: 

Tel. 977 86 12 32 - gserra@concadebarbera.cat


