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La CUP reivindica la 
memòria antifranquista 

La CUP presenta 
l’audiovisual ‘La 
memòria retrobada’ 
el proper dijous

L’acte comptarà 
amb la presència de 
l’historiador Albert 
Tubau

El documental es podrà veure el dijous que ve a Can Pahissa DIARI

// REDACCIÓ

La Candidatura d’Unitat 
Popular presentarà el pro-
per dijous 8 d’octubre a les 
set de la tarda a Can Pahissa 
l’audiovisual La memòria re-
trobada, un documental que 
vol apropar als ciutadans els 
últims dies de la Guerra Civil 
espanyola i l’ocupació de la 
ciutat per part de l’exèrcit 
franquista. El documental 
compta amb l’aportació 
d’alguns testimonis i l’asses-
sorament de l’historiador 
vilanoví Adrián Cabezas.

Les persones entrevista-
des són homes i dones que 
van viure el bombardeig de 
la ciutat i la postguerra quan 
eren nens. A través de l’en-
registrament, els testimonis 
relaten alguns dels principals 
fets històrics, com també els 
aspectes quotidians en temps 
de guerra i dictadura.

L’historiador i membre de 

la secció d’història de l’Insti-
tut d’Estudis Penedesencs, 
Albert Tubau, serà l’encar-
regat d’introduir l’acte que 
estarà dirigit a tot el públic 
i serà gratuït. La projecció de 
La memòria trobada té 30 mi-
nuts de duració i s’emmarca 
com una iniciativa de la CUP 

que ha endegat per reivindi-
car la memòria antifranquis-
ta i la cultura democràtica en 
temps de revolució, guerra i 
dictadura.

En els últims mesos la 
CUP ha presentat una moció 
que instava la recuperació i 
l’adequació d’alguns dels re-

fugis antiaeris de la ciutat, ha 
homenatjat els combatents 
republicans enterrats al ce-
mentiri municipal i també 
ha sol·licitat que la senyera 
estelada fos penjada el pro-
per dia 5 per commemorar la 
proclamació de la República 
Catalana, l’octubre de 1934.

redacció. La Policia Local de Vilanova i la Geltrú va dete-
nir quatre joves menors d’edat, de 17 anys, que intentaven 
robar en un habitatge del carrer Pedraforca, al barri de la 
Collada els Sis Camins. Els fets van passar al voltant de les 
quatre de la matinada d’ahir dijous.

Detenen menors que volien robar en 
un habitatge del carrer Pedraforca

Breus

redacció. Un accident on s’hi van veure implicats dos 
vehicles, un Ford Fiesta i un Daewo, que transportaven 
dues persones cadascun, va acabar amb una persona ferida 
greu, que va ser atesa a l’hospital Sant Camil. Les altres tres 
persones van patir ferides lleus. Els fets van passar diumen-
ge, a les deu de la nit, a la rambla Torre de l’Onclet.

Un accident de circulació a la rambla 
Torre de l’Onclet acaba amb un ferit

 Zoom

El drac Barrina de la Geltrú apadrina un nou drac 
petit. El passat 19 de setembre el drac petit Barrina va apa-
drinar un nou drac petit que es va estrenar a Montornès del 
Vallès. Els dos dracs van fer una cercavila i un ball especial 
de foc d’apadrinament de les dues bèsties. 
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Josep Güell i Sala
Morí el 20 de setembre del 2009,

a l’edat de 66 anys.

La família agraeix a tots els amics i coneguts
les mostres d’afecte rebudes.

Amadeu Codina Almirall
Morí el dia 29 de setembre de 2009,

als 94 anys d’edat.

A.C.S.

Els seus afligits: fills, fills polítics,
nets i família tota agraeixen

l’assistència a l’enterrament i les
mostres de condol rebudes.

Isabel Vidiella Mirabent
Morí el dia 26 de setembre de 2009,

als 73 anys d’edat.

A.C.S.

Els seus aflígits: espós, fills, fills polítics, nets, 
germà i família tota agraeixen l’assisténcia a 
l’enterrament i les mostres de condol rebudes.

Encarna 
Garcia Egea

Morí el 24 de setembre de 2009,
als 61 anys d’edat.

El seu espòs Albert Pascual Coll,
fills Carles i Eva, fills polítics, néts,

germana, germans polítics, nebots i família
agraeixen l’assistència a l’enterrament

i les mostres de condol rebudes.

Antonia Bertran Olivella
Vda. Francesc Aiza Obon

Morí el dia 24 de setembre de 2009
als 89 anys d’edat.

A.C.S.

El seu gendre, nets, besnets i família agraixen l’assistència
a l’enterrament i les mostres de condol rebudes.


