


Exposició col·lectiva Memòria desenterrada
Fotografies d’Eloy Ariza, Eva Máñez, Carme B. Godella, Gema López i Paco Collado 
i documentals d’Óskar Navarro i Sergi Tarín

Del 9 al 25 d’abril 
Centre d’Art l’Estació

Diferents mirades sobre els processos d’exhumació de víctimes del franquisme enterrades en fosses 
comunes, fonamentalment en el cementeri de Paterna.

Exposició 1939, memòria de la retirada 
Del 9 d’abril al 6 de maig
Biblioteca Municipal

Una selecció de textos, imatges, llocs i fonts documentals distribuïdes en panells temàtics que 
ens parlen dels camps de concentració, l’exili d’ultramar, la resistència, el llegat cultural o l’exili 
interior.
Idea, textos i selecció documental: Francisco Collado Cerveró.

Presentació del llibre Miquel Grau 53/1977, de Llum Quiñonero
9 d’abril, 19 h
Biblioteca Municipal

Entrada lliure amb inscripció prèvia: 96 578 36 65 / biblioteca@ayto-denia.es
En Miquel Grau 53/1977, la periodista Llum Quiñonero traça un relat exhaustiu al voltant de 
l’assassinat de l’activista Miquel Grau, que uneix els records personals amb la investigació dels 
fets. El llibre analitza quin va ser el context polític de l’atemptat que li va costar la vida a Miquel 
Grau, com van respondre la societat alacantina i valenciana, qui era Miquel Grau i què va 
significar la seua mort.

Encendidas, de Companyia Hongaresa de Teatre
17 d’abril, 19.30 h
Centre Social

Entrada lliure amb invitació: reserves en notikumi.com o en taquilla una hora abans.
L’actriu i dramaturga Lola López recorre l’univers vital i poètic de Paca Aguirre, acompanyada 
per la guitarra de José María Gallardo i la veu flamenca de Paco del Pozo. 

Cinefòrum 
Operació Stanbrook: viatge a l’exili algerià, 75 anys després
Documental, 2015 
Directora: Rosa Brines 

El documental rememora el viatge del Stanbrook, el vaixell que va realitzar l’última evacuació de 
refugiats des del port d’Alacant, quan se’n compleixen 75 anys. El seu destí, Orà. Els protagonistes, 
esta vegada, són supervivents i familiars que viatgen a terres algerianes per a retre homenatge a 
tots aquells que van aconseguir fugir els últims dies de la guerra.

Helia, memoria del Stanbrook
Documental, 2018
Director: Sergi Pitarch

La historia d’Helia González Beltrán, qui, un 28 de març de 1939, als quatre anys, fou evacuada 
amb la seua germana Alica des del port d’Alacant a bord del vaixell Stanbrook, amb destinaciò 
a Algèria.  

A continuació, col·loqui amb Rafael Arnal i Pasqual Moreno, membres de la iniciativa 
“Operación Stanbrook”.

22 d’abril, 19.30 h
Centre Social 

Entrada lliure amb invitació: reserves en notikumi.com o en taquilla una hora abans.

Conferència A vueltas con el pasado. Justicia, memoria y reparación
Cristina García Pascual, catedràtica de Filosofia del Dret, Universitat de València

6 de maig, 19 h
Biblioteca Municipal

Entrada lliure amb inscripció prèvia: 96 578 36 65 / biblioteca@ayto-denia.es

Exposició Fotografies de la Guerra Civil 
Fons Manuel Usano Martín. Arxiu Municipal de Dénia  

Del 13 al 29 de maig
Casa de Cultura

Mostra de les fotografies realitzades durant la Guerra Civil pel metge Manuel Usano. Imatges 
del front de Teruel amb el batalló Juan Marco, integrat per deniers; del front de Granada; del de 
Córdova i del front de Madrid amb les Brigades Internacionals. 

Presentació del llibre Brigadistes. Les Brigades Internacionals a Benissa i Dénia (1937-1938) 
A càrrec de l’autor, Robert Llopis i Sendra 
Beca d’Investigació Roc Chabás de l’Ajuntament de Dénia 

13 de maig, 19.30 h
Casa de Cultura

Assistència amb inscripció prèvia: 96 642 09 40 / arxiu@ayto-denia.es 
En plena Guerra Civil es van obrir a Benissa i Dénia els primers centres de permisos de les 
Brigades Internacionals. La presència dels combatents estrangers i els seus hospitals militars va 
tindre un gran impacte en els municipis. Com fou aquell temps? Qui eren els homes i dones de la 
sanitat internacional? Què ens n’ha quedat? Unes històries de vida impactants. 


