
Presentació de noves entrevistes de 
l’Arxiu de la Memòria
Homenatge a les persones entrevistades

del 14 al 22 d’abril
del 3 al 18 de novembre

novembre

Clausura de les Jornades

Museu de la Rajoleria

Clausura de les Jornades

dijous 18 de novembre, 19.30 h

PER TAQUILLA
El dia que hi ha funció dues hores abans de començar l’espectacle.  
INSTANT TICKET
Per telèfon: 902 444 300 · Per Internet: www.instanticket.es
- Preu reduït per als espectacles de preu superior a 3 €: 25% amb  Carnet Jove, 
pensionista  i grups de més de 10 persones.

* Espectacles amb venda d’entrades:
17 d’abril: Maquis
18 d’abril: Mauthausen. La voz de mi abuelo
13 de novembre: La invasión de los bárbaros

- Resta d’activitats: entrada lliure fins completar aforament
Col·laboren:



Producció i realització: Documentart, amb la col·laboració de l’Aula 
d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València.

Testimoniatge real d’un protagonista de la nostra història recent. 
Dona vida als seus records Inma González, la seua pròpia néta.

Museu de la Rajoleria

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

L’Auditori Municipal

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz L’Auditori Municipal (Sala de Conferències)

Documental i col·loqui: 

Teatre: Exposició: 

Cinema: Presentació del llibre:

Presentació de les Jornades

III edició d’aquest Recital de poesia amb David Vidal i l’alumnat 
del taller de l’Aula de la Paraula.

La presó de les dones. La repressió franquista
Mauthausen. La voz de mi abuelo La Colonia Rusa a Paiporta

Memòria Democràtica i Patrimoni 1936-1939
Conèixer, difondre i posar en valor 
Del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat. 

Recital Poètic:

dimecres 14 d’abril, 19.30 h
L’Auditori Municipal

diumenge 18 d’abril, 19.00 h

dimarts 20 d’abril, 18.30 h

dijous 22 d’abril, 19.30 hdissabte 17 d’abril, 19.00 h

dimecres 3 de novembre, 19.30 h

L’Auditori Municipal
dissabte 13 de novembre, 19.00 h

dijous 11 de novembre, 19.30 hdijous 15 d’abril, 19.30 h

Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 107 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 € *

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €) *

abril novembre

Llargmetratge que recupera la memòria històrica de les 
dones de la postguerra explorant un context complex: la 
insurrecció en les muntanyes. Espanya, 1949. 

Presenten l’acte Gloria Mañas, llibretera; Iolanda Ibarra Tormo, 
periodista i escriptora i Isabel Donet Sánchez, autora del llibre 
periodista i escriptora.

Teatro Trajín 

Dos moments de la Història del nostre país, en un únic espai que 
traspassa la temporalitat i que ens fa reflexionar sobre el nostre 
passat i sobre el nostre present.

Teatre: 
La invasión de los bárbaros

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €) *

Arden Producciones 

Biblioteca Pública María Moliner Ruiz

Nietas de la Memoria

Inauguració de l’exposició de la Colonia Rusa a Paiporta 
comissariada per la historiadora Cristina Escrivá.

Presentació del llibre:

Las voces de la tierra
Aquest llibre ens parla sobre objectes trobats en fosses comunes. 
Amb la participació de José Antonio Robés, Juan Carlos Mestre, 
Emilio Silva, Sukina Aali-Taleb i Clemente Bernad.

Presentació de l’exposició:

Conferència:  

El Vers de la Memòria III

Els aeròdroms de campanya republicans; 
estratègies i decepcions
A càrrec de Pep Alabau Montoya, historiador.

Maquis


