Acte organitzat per l’Assemblea de veïns i veïnes de Barcelona en Comú al
districte de Les Corts, que s’emmarca dins dels diferents actes d’enguany
per commemorar els 80 anys de l’inici de la guerra civil.
Pretenem retre un sincer homenatge als homes i les dones que van defensar
la República popular i igualitària, els drets socials i els valors universals de
la pau, la democràcia i la llibertat. Us hi esperem!
Les últimes hores (2004)
Les últimes hores. s'endinsa en la repressió franquista contra els maquis. Explica
uns fets que van passar els darrers mesos de l'any 1947 en una zona muntanyosa
de Terol pròxima a Alcañiz i on encara avui es parla el català.. En el transcurs del
documental la Marina Boj narra, pas a pas i amb una gran serenitat, els episodis
que precedeixen l'assassinat de la seva mare a mans de la Guàrdia Civil.
Jordi Call, periodista. Ha treballat per a Canal Plus, TV3, Canal 33 o Televisió
Espanyola, sobretot en els territoris del documental i el reportatge. Les últimes
hores és uns dels seus darrers treballs en el camp del documental de creació.
Actualment és el realitzador del programa Salvados de la Sexta
Asociación la Gavilla Verde
La Gavilla Verde és una associació sociocultural que té per objectius la
preservació de la cultura rural i el desenvolupament social i econòmic de les
comarques de Muntanya de la serra de Conca i dels pobles del voltant de les tres
províncies veïnes (Terol, Castelló i València). Especialment rellevant són els
projectes i accions relacionades amb la Recuperació de la Memòria Històrica i la
Memòria Rural i el suport a les famílies de desapareguts i represaliats durant el
període guerriller i la repressió franquista. Anualment celebren les Jornades: El
Maquis en Santa Cruz de Moya. (Conca)

Les últimes hores
Documental realitzat per Jordi Call
In memoriam:
Marina Boj Bayod

Adolfo Pastor, encarregat dins de La Gavilla Verde de coordinar la col·laboració i
el suport a les famílies de persones desaparegudes. El seu pare va ser afusellat
per la repressió franquista

Ponents:
Adolfo Pastor Responsable de “desapareguts” de l’Associació “La Gavilla Verde”
Amaya Olivas Magistrada i jutgessa del social de Barcelona.

Debat posterior

15 de setembre – 18.00 hores
Centre Cívic Tomasa Cuevas
Carrer Dolors Masferrer I Bosch, 33 -35 (Les Corts)

Organitza

Amaya Olivas
Magistrada, jutgessa del social de Barcelona, compromesa amb la defensa dels
Drets socials i humans, que va més enllà de l’estricte compliment de les lleis Ha
escrit diversos articles, llibres i ha donat conferències denunciant l'aprofundiment
del sistema legal repressiu de l'Estat espanyol davant les polítiques neoliberals
que desmuntaven l'Estat social i de dret.
Ha treballat amb associacions de memòria democràtica i és col·laboradora de
l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Membre de Jutges per a la
Democràcia i de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Autora del "Model
per al protocol d'exhumacions', encara no aplicat a l'Estat espanyol.

