Maig de 2017

La primera jornada de les sessions sobre
Europa, dedicada a la memòria històrica
Els dies 19 i 20 de maig, Sant Esteve Sesrovires acull la primera sessió del projecte El
futur de les petites ciutats d’Europa. Aquest cap de setmana les jornades estan
dedicades a la conferència Memòria europea comuna per a un futur comú i comptarà
amb la participació d’una delegació de la població italiana de Miglianico. Les jornades
són gratuïtes i obertes a tothom.
Recepció
El divendres, 19 de maig, hi haurà una recepció oficial a l’Ajuntament per rebre els
representats de Miglianico en aquesta primera sessió de les jornades. La delegació
italiana estarà encapçalada per Marta Volpe, tinent d’alcalde Miglianico, i per set
membres de diverses entitats de la localitat.
Conferència Memòria Europea Comuna
La sessió de dissabte estarà centrada en la conferència Memòria Europea comuna per a
un futur comú, que anirà a càrrec de Neus Ribas, la qual parlarà sobre les persones
represaliades a Sant Esteve i de la web memorial. Tindrà lloc al Casino, a les 19.00
hores. A continuació se celebrarà una taula rodona amb la participació dels
representants de Miglianico i de Sant Esteve Sesrovires
La conferència inclou un acte previ a la Sala Domènech i Estapà. A les 18.00 hores,
s’inaugurarà l’exposició Tothom al carrer. La lluita antifranquista al Baix Llobregat, que
ha estat elaborada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Així mateix,
durant la jornada també es projectarà un NO-DO i hi haurà vàries actuacions de música i
dansa.
Assistència lliure i gratuïta
Fins a l’11 de juny, l’Àrea de Participació Ciutadana de l’ajuntament sesrovirenc
organitzarà diverses activitats amb motiu del projecte El futur de les petites ciutats
d’Europa, que ha estat subvencionat per la Unió Europea. Altres temes que s’abordaran
en les pròximes sessions són Europa i la identitat local, el fenomen migratori i el futur
d’Europa.
La participació en les diferents sessions és gratuïta i no cal inscripció prèvia.
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