
1es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica  de Subirats  
21-23 de gener de 2011  

 
Organitzades pel Patronat de Turisme de Subirats amb la col.laboració de l’Ajuntament de 
Subirats i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Tots els Noms 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, entorn del fet històric “Última Defensa de Barcelona”. 
 
Divendres, 21 de gener de 2011 
 
20:30h Presentació del llibre “La fractura militar a la Guerra Civil 1936-1939. El cas de 
Juan Fernández Fernández” 
Lloc: Ateneu Ordalenc, Ordal (Subirats) 
Import: Entrada gratuïta 
La presentació del llibre anirà a càrrec de Ramon Arnabat Mata, President de l’IEP i dels autors 
Josep Clarà i Antoni Gavaldà. Amb la col.laboració de l’Ateneu Ordalenc, l’Institut d’Estudis 
Penedesencs i Edicions i Propostes Culturals Andana. Més informació: 
http://www.iepenedesencs.cat 
 
Dissabte 22 de gener de 2011 
 
9:30-12h Visita als Refugis de la Guerra Civil de C an Rovira 
Sortida: Caseta de Fusta de Sant Pau d’Ordal (Subirats) 
Import: 2 EUR 
Recentment s’han descobert sota una vinya prop del nucli de Can Rovira, dos refugis contra els 
bombardeigs de la Guerra Civil realitzats i utilitzats per la població civil. Un d’ells s’ha conservat 
pràcticament intacte i és visitable el seu interior. En aquesta ruta guiada farem el recorregut des 
de Sant Pau d’Ordal per explicar-nos com es va construir i quin era el funcionament. Sentirem 
l’experiència de viure sota el terror de la mà dels mateixos historiadors locals que van trobar els 
refugis. No cal reserva prèvia. Més informació: http://www.turismesubirats.com 
 
10:00-14:00h Ruta Bici Penedès Guerra Civil 
Sortida: Estació Vitivinícola de Lavern (Estació RENFE Lavern-Subirats) 
Import: 30 EUR 
Agradable passeig en bicicleta per vinyes i tast a caves i cellers de cava i vi ecològics, tal com 
s’elaborava a l’època de la Guerra Civil. Inclou bici, casc, aigua, visita bodega i tast, guia. Més 
informació: http://www.elmolitours.com/cat/index.html 
 
11:00-12:30h Visita al Castell de Subirats 
Lloc: Castell de Subirats 
Import: 2 EUR 
Recorregut pel Castell de Subirats – Santuari de la Font Santa. Edició especial amb 
explicacions de com va viure el monument la Guerra Civil. Més informació: 
http://castellsubirats.eventbrite.com 
 
12:00-17:00h Visita als cellers i caves de Subirats  – Dinar als Restaurants de Subirats 
Lloc: Caves i cellers visitables de Subirats – Restaurants de Subirats 
Import: Segons establiment 
Més informació: http://www.turismesubirats.cat 
 



 
17:00-18:00h Presentació del Llibre "Història de l' Esperanto als Països Catalans" 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Subirats, Sant Pau d'Ordal (Subirats) 
Import: Entrada gratuïta 
Presentació del llibre i conferència sobre l'ús de l’Esperanto a la Guerra Civil a càrrec dels 
Amics del Museu d’Esperanto de Subirats. En col.laboració amb el Museu d'Esperanto de 
Subirats i l'Associació Catalana d'Esperanto (KEA). Més informació: 
http://www.museuesperanto.org 
 
18:00-19:00h Inauguració i visita guiada a l'exposi ció "Guerra i Pau: Esperanto i Guerra 
Civil" 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Subirats, Sant Pau d'Ordal (Subirats) 
Import: 2 EUR. Entrada gratuïta assistint a la Presentació del Llibre "Història de l'Esperanto als 
Països Catalans" 
Amb el fons del Museu d'Esperanto de Subirats, de les restes trobades a les Muntanyes d'Ordal 
pels historiadors locals de la Ruta "Última Defensa de Barcelona" i el material del col.leccionista 
privat Josep Payàs s'ha elaborat una exposició molt visual on contrasta el moviment pacifista 
dels esperantistes amb la rotunditat de les peces bèl.liques utilitzades durant la Guerra Civil. En 
col.laboració amb el Museu d'Esperanto de Subirats i el Sr. Josep Payàs. Més informació: 
http://www.turismesubirats.cat 
 
19:00-20:00h Visita al Museu d’Esperanto de Subirat s 
Lloc: Museu d’Esperanto de Subirats, C/ Dr. Zamenhof, 12, Sant Pau d’Ordal (Subirats) 
Import: 2 EUR 
Més informació: http://www.museuesperanto.org 
 
Diumenge 23 de gener de 2011 
 
09:00-12:00h Ruta “Última Defensa de Barcelona” 
Sortida: Caseta de Fusta de Sant Pau d’Ordal  (Subirats) 
Import: 2 EUR 
Recorregut especial amb motiu del 72è aniversari dels combats a les Muntanyes d’Ordal. De 
tornada, a les 12h s’iniciarà la visita guiada a l'exposició "Guerra i Pau: Esperanto i Guerra 
Civil" a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, gratuïta pels participants a “Última 
Defensa de Barcelona”. Places limitades. Reserva prèvia i més informació: 
http://ultimadefensabarcelona.eventbrite.com 
 
12:00-17:00h Visita als cellers i caves de Subirats  – Dinar als Restaurants de Subirats 
Lloc: Caves i cellers visitables de Subirats – Restaurants de Subirats 
Import: Segons establiment 
Més informació: http://www.turismesubirats.cat 
 
 
Exposició "Guerra i Pau: Esperanto i Guerra Civil"  
 
Dissabte 22 de gener 16 a 20 hores 
Diumenge 23 de gener 10 a 14 hores 
Dissabte 29 de gener 10 a 14 hores i 16 a 20 hores 
Diumenge 30 de gener 10 a 13 hores 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Subirats, Sant Pau d'Ordal (Subirats) 
Import: 2 EUR 
Amb el fons del Museu d'Esperanto de Subirats, de les restes trobades a les Muntanyes d'Ordal 
pels historiadors locals de la Ruta "Última Defensa de Barcelona" i el material del col.leccionista 
privat Josep Payàs s'ha elaborat una exposició molt visual on contrasta el moviment pacifista 
dels esperantistes amb la rotunditat de les peces bèl.liques utilitzades durant la Guerra Civil. En 
col.laboració amb el Museu d'Esperanto de Subirats i el Sr. Josep Payàs. 
 
 
 


