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Adreça: pl. de la Llibertat, 17 i pg. de Prat de la Riba, 16
Població: El Masnou
El Masnou ret homenatge a la Segona República en dues exposicions ubicades a l'Espai Casinet i la Casa de
Cultura del 14 d'abril al 3 de juny.
La finalitat d'aquestes exposicions és contribuir a la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria
democràtica de la República al Masnou, així com conèixer la repressió a les persones i col·lectius que van patir
l'exili i l'empresonament arran dels Fets del Sis d'Octubre de 1934. El públic visitant podrà conèixer aquesta etapa
històrica, narrada a través de la documentació extreta de l'Arxiu Municipal del Masnou i de la recerca realitzada
per la historiadora local Rosa Toran a l'assaig "Història contemporània del Masnou".
L'exposició a l'Espai Casinet, “Les llavors del progrés (1931-1936)”, pretén explicar quins van ser els projectes i
les accions duts a terme durant la República en set àmbits temàtics: accions i obra de govern del consistori
masnoví, dinamisme econòmic i laboral, ensenyament, activisme cultural i social al Masnou, el Bienni Negre i els
Fets del Sis d'Octubre de 1934, el retorn als principis constitucionals, i l'inici de la Guerra Civil.
La segona exposició, a la Casa de Cultura, “La vida quotidiana (1931-1936)”, vol transportar el públic visitant a
l'estil de vida d'aquells anys. Ambdues mostres es podran veure fins al 3 de juny.
HORARIS
“Les llavors del progrés (1931-1936). La República al Masnou”
Lloc: Espai Casinet, pl. de la Llibertat, 17
Horaris: divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h.
“La vida quotidiana (1931-1936)”
Lloc: Casa de Cultura, pg. de Prat de la Riba, 16
Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenges, de 10 a 14 h.
Etiquetes: Difusió; Exposició; Fotografies; Memòria Històrica
Fitxers adjunts:
Cartell [4]
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