Crònica de la presentació de la revista “Guerra i repressió
franquista a les Illes Balears” editada per l’Associació
memòria antifranquista del Baix Llobregat a l’0ctubre del
2015.
El dimarts 3 de novembre es va presentar la Revista a l’Ateneu Pere
Mascaró a Palma de Mallorca en un acte organitzat per l’Ateneu
i
l’Associació Memòria de Mallorca.
Van invitar a l’Associació a fer la
presentació i va anar la Coordinadora de la revista, Agustina Merino Tena
a fer la presentació,
juntament amb David Ginard, historiador i
coordinador de la revista a Palma i Ma. Antònia Oliver,
Presidenta de
l’Associació Memòria de Mallorca. El President de la Fundació Ateneu
Pere Mascaró, Miquel Rosselló va presentar l’acte

Cartell de l’acte de Presentació de la revista a l’Ateneu Pere Mascaró a Can Alcover a
Palma
L'Ateneu Pere Mascaró i l'Associació Memòria de Mallorca vos convidem als que
podeu estar per Palma, a l'acte de presentació del número monogràfic sobre la
guerra i la repressió a les Illes Balears.
Aquesta revista recull la opinió i la informació dels treball de molts dels
especialistes i activistes que han treballat per la recuperació de la Memòria
Històrica. La coordinació del número l'ha realitzada David Ginard i Agustina Merino.
Es una bona eina de recopilació i d'informació de l'abast de les investigacions
realitzades.
Esperam la vostra assistència i com sempre, que ens ajudeu a la difusió de la
convocatòria.
Es podrà adquirir la revista a l'acte. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Salut
i Memòria
Text anunciant l’acte.
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Portada de la revista
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D’esquerre a dreta Ma. Antònia Oliver, Agustina Merino i David Ginard

D’esquerre a dreta Ma. Antònia Oliver, Agustina Merino i David Ginard

D’esquerre a dreta, Agustina Merino i David Ginard
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En primer pla Miquel Rosselló President de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

Públic a l’acte de presentació de la revista . Van estar presents els
articulistes Manuel Suárez Salvá i Pilar Arnau i Segarra.

Enllaç de la publicació de la notícia de l’acte al Diari de Mallorca.

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/04/memoria-historica/1068123.html
Elaborat per Tina Merino Tena
17 de novembre del 2015
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