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ACTE ACADÈMIC de la VI TROBADA D’AJUNTAMENTS DE LA XARXA MAI MÉS 
VILANOVA I LA GELTRÚ 12 de novembre de 2020 

 
 
 

SEMINARI 
“MEMÒRIA, SIMBOLOGIA I ESPAI PÚBLIC” 

 
 

Programa  
 
 

10 h Benvinguda:  
 
        Sra. Olga Arnau, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
        Sra. Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell  
        Sr. Enric Garriga, President de l’Amical de Mauthausen i altres camps 
 
10.15 h Presentació dels ponents: 
 
          Ponències: “Memòria, simbologia i espai públic” 
 
          Sr. Ricard Conesa, Observatori Europeu de Memòries  

"Simbologia i patrimoni: memòries en conflicte, poders públics i 
associacionisme" 

 
          Dra. Montserrat Duch, Universitat Rovira i Virgili  

"Continuïtat i canvi en les polítiques memorials a l'espai públic:  de la dictadura 
a la democràcia" 

 
11.45 h Debat 
 
12.00 h Cloenda: Sr. Enric Garriga Ubia, regidor de memòria històrica de l’Ajuntament de           
Vilanova i la Geltrú  
 
Presentador i conductor de l’acte: Santi Plaza, tècnic de l’Ajuntament de Sabadell 
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Montserrat Duch Plana és Doctora en Història per la Universitat de Barcelona i Catedràtica  
d'Història Contemporània a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, Coordinadora del 
Grup de Recerca Consolidat ISOCAC (Ideologies i Societat a la Catalunya contemporània) 2010. 
Directora de la col·lecció Atenea d’estudis de dones, gènere i feminismes (2005.-). Vicepresidenta 
de l’Asociación de Historia Contemporánea (2016.-). Membre dels Consells de Redacció de 
Recerques i  Ayer. Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya (1995-2003) i Vicerectora de la 
Universitat Rovira i Virgili (2008-2010). Ha publicat una quinzena de llibres, entre els més recents: 
M. Duch,  X. Ferré i R. Arnabat  Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i espais en 
conflicte (2015) y  amb S. Castillo Sociabilidades en la Historia (2015).  M Duch i R. Arnabat 
(cord.) Politiques memorials, fronteres i turisme de memòria (2017). La Catalunya Associada (ed.) 
amb R. Arnabat i A. Gavaldà (2020). Investigadora Principal dels Proyectos de Investigación I+D 
finançats pel Ministerio de Economia:  “Los espacios y la memoria de la sociabilidad popular en la 
Cataluña contemporánea” (2011-2013) i “Sociabilidades: espacios de construcción de la 
ciudadania un Cataluña (1868-1938)” (2014-2018).  Membre del projecte MEFRO finançat per   
Europe for citizens Programme of the European Union (2015-2017). La història social del segle 
XX, les polítiques de memòria i els usos públics de la història i la història de les dones són les 
seves principals línies de recerca actives. 

 
Ricard Conesa Sànchez és llicenciat en Història (2004), màster en Cultura Històrica i 
Comunicació (2007), màster en Estudis Històrics (2012) per la Universitat de Barcelona, on 
actualment està duent a terme la seva tesi doctoral sobre “Polítiques de memòria a l’espai públic 
de Barcelona durant la Transició i la Democràcia”. El seu àmbit de recerca són els processos 
socials al voltant de les representacions del passat a l’espai públic i el seu ús polític. Ha treballat 
com a tècnic de projectes i espais de memòria al Memorial Democràtic de Catalunya (2009-2014) i 
actualment és tècnic de projectes a l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat 
UB. Ha escrit diversos articles i ha col·laborat en vàries publicacions col·lectives, així com ha 
participat en diferents congressos i seminaris. És l'editor de la revista Observing Memories 
(https://europeanmemories.net/magazine/) i, conjuntament amb Jordi Guixé i Jesús Alonso 
Carballés, és un dels editors del llibre Diez años de leyes y políticas de memoria (2007-2017), 
Madrid: La Catarata (2019). Entre els seus darrers articles publicats es troba “David contra Goliat. 
Memoria, reconciliación y espacio público en la Barcelona de los ochenta” A: Historia, Trabajo y 
Sociedad, nº9, 2018; o “Mitjanit a la Platja d’Or. El jutge Bertran de Quintana i els crims a la 
rereguarda sitgetana durant la guerra civil” [Premi de recerca Albert Virella 2018] A: Butlletí 
d’Amics de la Biblioteca Víctor Balaguer, nº 10, 2017. 


