
Informació i reserves: 
T. 93 474 51 35 (Castell), de 10 a 14 hores,  
de dimarts a divendres.
A/e museumercader@aj-cornella.cat

Si voleu rebre informació d’aquestes i altres  
activitats culturals, us podeu subscriure als butlletins 
digitals ‘Cultura Cornellà’ i ‘Què fer a Cornellà’ a 
http://agenda.cornella.cat/Cornellaaldia.aspx

Horari d’obertura del Museu Palau Mercader: 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
De dilluns a divendres, en activitats programades  
i hores a convenir, per a grups concertats.
El dia 21 d’octubre també s’obrirà a la tarda,  
de 16 a 20 h

Horari d’obertura de la Sala d’Exposicions del Castell: 
Diumenges, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres,  
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

www.cornella.cat

Trobaràs aquestes, altres propostes culturals i familiars 
i molt més a la pàgina www.queferacornella.cat 

· Susbscriu-te al nostre butlletí electrònic 

· Segueix-nos a les xarxes socials: 

  @queferaCornella  @MuseuMercader 

  @QFerACornella  @queferacornella 

· O descarrega’t la nostra aplicació mòbil a  
 playstore o  applestore

· També pots consultar l’Agenda de la web municipal: 
http://agenda.cornella.cat/Cornellaaldia.aspx

Amb la col·laboració de:

ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT

80 anys  
del f inal de la 
Guerra Civil 
espanyola
Exposicions i activitats  
a Cornellà de Llobregat

FOTO: Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat
Fons: L’Abans
Col·lecció: Josep Parés i Just



 XPOSICIÓ

DATES  Del 28 d’abril al 26 de maig
Museu Palau Mercader

Els ‘Niños de la Guerra’ 
expliquen la seva vida, 
expliquen la teva història
Entre el mes de març de 1937 i el novembre de 1938, en 
el marc d’un acord amb la Unió Soviètica, el Govern de la 
República va enviar a la URSS gairebé 3.000 nens i nenes per 
a protegir-los de la Guerra.

Aquesta exposició explica la història dels anomenats “Nens 
de la Guerra” a partir de les vivències del propis protagonistes 
recollides, majoritàriament, en els documents textuals i gràfics 
del fons Centro Español de Moscú, donat per l’Asociación 
Archivo Guerra y Exilio (AGE) a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Organitza: Arxiu Nacional de Catalunya i Asociación Archivo  
Guerra y Exilio

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

DATA  Diumenge 19 de maig 
HORA A les 11.30 h DURADA  2 hores aprox.

Documental  
‘Huérfanos del Olvido’

Presentació del documental 
‘Huérfanos del Olvido… la epopeya 
vital que redefinió el destino de los 
“Niños de Rusia”, estrenat fa pocs 
mesos a Burgos i ara presentat per 
primera vegada al públic català.

Un equip encapçalat pel director 
Lino Varela i el guionista i escriptor 
Rodrigo Pérez Barredo ha enregistrat 
els testimonis d’alguns d’aquells 
“niños de Rusia” que el Govern de la 
República espanyola va enviar a la 

Unió Soviètica per protegir-los del conflicte bèl·lic.
Després del documental hi haurà un col·loqui, amb la 

participació d’algunes d’aquelles Niñas de la Guerra: Teresa 
Alonso i Vicenta Alcocer; i Dolors Cabra, secretaria general d’AGE.

 XPOSICIÓ

DATES  Del 17 de març al 5 de maig
Castell de Cornellà

Cinema en temps de  
guerra, exili i repressió 
(1936-1975)

Entre el 1936 i el 1975, Catalunya va viure gairebé 
quatre dècades de convulsió que van afectar diversos 
àmbits del país, un dels quals, el cinematogràfic. Aquesta 
exposició dona a conèixer l’efervescència cinematogràfica 
que va viure Catalunya durant la Guerra Civil, així 
com l’alt preu que van haver de pagar molts dels seus 
professionals durant la dictadura franquista o a l’exili.
Organitza: Memorial Democràtic

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

DATA  Divendres 3 d’abril HORA A les 19 h  
DURADA  1 h 15 minuts
Sala Titan de la Biblioteca Marta Mata

Cinefòrum: ‘Sierra de Teruel’  
- El cinema com a lluita  
i testimoni

L’any 1938, l’escriptor francès 
André Malraux, que des del 
primers dies havia donat suport 
a la II República Espanyola, 
va començar el rodatge d’una 
pel·lícula per difondre la solidaritat 
del poble amb la República i 

denunciar l’aïllament i manca de suport de les democràcies 
al govern legítim. Es tracta d’una conferència col·loqui.
A càrrec d’Antoni Cisteró, autor de “Campo de esperanza”, 
una novel·la sobre el rodatge de “Sierra de Teruel”, i membre 
d’honor d’Amitiés Internationales André Malraux.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

DATA  Divendres 10 d’abril HORA A les 20 h  
DURADA  1 hora

Visita comentada 
a l’exposició 
Visita guiada per Magí Crusells, Departament 
d’Història Contemporània de la Universitat de 
Barcelona, comissari d’aquesta exposició i  
especialista en història contemporània i cinema. 

 XPOSICIÓ

DATES  Del 7 de juliol al 15 de desembre
Museu Palau Mercader

La salvaguarda del  
Palau Mercader durant la 
Guerra Civil espanyola 
Can Mercader va sobreviure a la Guerra Civil espanyola 
gràcies a una primera actuació de cornellanencs del PSUC, 
que van defensar el palau amb les armes. Poc després la finca 
va ser assignada a l’Escola Superior d’Agricultura, i la major 
part de llibres i peces van ser confiscats per la Generalitat de 
Catalunya i traslladats a altres dependències. 

Aquesta petita exposició forma part de la mostra 
dispersa “1939. L’abans i el després”, de la Xarxa de Museus 
Locals, promoguda per la Diputació de Barcelona.
Organitza: Diputació de Barcelona, en col·laboració 
amb el Museu Palau Mercader


