SUMARI: La repressió franquista
a Castella-La Manxa

La repressió franquista a Castella-La Manxa. Balanç de víctimes fins al
moment.
Salvino Ramos Esteban, mestre republicà: tota una lluita per combatre la
ignorància a través de l’escola pública.
Perdedores, amorals i excloses, la repressió femenina de la província de
Ciudad Real.
La repressió de postguerra. El perfil de les processades pel tribunal de
responsabilitats polítiques a la província de Conca (1939-1945)
Blasa Jiménez Chaparro: la repressió d’una alcaldessa rural.
La secció femenina de falange a Castella-La Manxa: control moral i dominació social de la dona a la postguerra.
Franquisme i repressió a les províncies de Castella-La Manxa.
La repressió franquista a Calera y Chozas (Toledo). Un cas paradigmàtic a
la llum de la història local.
Aproximació a la repressió franquista a Conca.
Guadalajara, les casernes es revolten.
La repressió del comitè de defensa de Ciudad Real.
La repressió franquista a El Real de San Vicente.
La guerra del poble.
1936, “Els canaris”, uns visitants indignes.
Una nit que no acaba, una boira que no s’espassa: la repressió franquista
a Castella-La Manxa.
Buscant l’avi.
Represaliats de la junta per a l’ampliació d’estudis i investigacions científiques.
Les cartes clandestines de Vicente Serrano Zarco.
ANNEX: entrevista a Pablo Martín de los Ríos.Vice-presidente del centre
cultural Castella-La Manxa de Cornellà de Llobregat

Preu de la revista: 6 euros (92 pàgines)
Amb el suport de

El divendres 27 d’octubre presentarem, la revista LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A
CASTELLA-LA MANXA. L’objectiu d’aquesta publicació és donar a conèixer, mitjançant investigacions històriques, “l’holocaust espanyol” resultat de la repressió franquista, i conseqüentment contribuir a saber la veritat, i fer justícia a les
víctimes. El nombre de víctimes de la repressió franquista a Castella La Manxa,
documentades i comptabilitzades fins avui per el SEFT (Seminari d’Estudis del
Franquisme i la Transició), és de 20.957 persones. D’aquestes, 10.405 van passar
per la presó. En total les persones assassinades por la dictadura van ser 8.491
(5.693 van ser executades per la justícia militar, 1.549 van morir a la presó,
1.015 van ser desaparegudes i assassinades sense judici, 134 van morir violentament, 100 guerrillers van ser assassinats). A més a més 2.061 van ser víctimes de
desaparicions i depuracions. La província d’Albacete va ser la més represaliada,
seguida de Toledo, Guadalajara, Ciudad Real i Conca. La majoria dels articles
són investigacions històriques fetes per historiadores i historiadors. També hi
trobareu articles de memòria, fets per persones responsables d’associacions de
Memòria Històrica de Castella-La Manxa. Hi ha treballs que tracten la repressió
franquista de manera generalitzada i d’altres, es refereixen a cadascuna de les
províncies que conformen la Comunitat. Per primera vegada, s’ inclou una entrevista al Vicepresident del Centre Cultural de Castella–La Manxa a Cornellà amb la
idea d’intentar relacionar la repressió franquista i l’exili interior.
El desenvolupament de l’acte entre les 18,30 i les 19,30 serà el següent:

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA
A CASTELLA-LA MANXA

Salutació: Carmen Romero López (Presidenta de l’AMHBLL)
Presentació de la revista: Agustina Merino Tena (Directora)
Conferència: Isidro Sánchez Sánchez (Dr. en Història i Professor. Col·laborador Honorífic de la UCLM)
Actuació de la “Rondalla de Castella-La Manxa de Barcelona”.
Salutació de L’il·lm. Senyor Alcalde de Cornellà de Llobregat.
Pausa 19,30- 20,15 hores
A les 20,15 hs. S’iniciarà l’obra de teatre “LAS MADRES PRESAS”

Preu de l’entrada: 5 euros
Les entrades es reservaran per telèfon o correu electrònic per rigorós ordre de
petició i seran abonades a l’entrada del Patronat. La venda es farà a l’entrada
del teatre una hora abans de l’inici de l’acte, a les 17,30.
Telèfons i correus electrònics d’informació i venda d’entrades:
Carmen Romero López
671.54.21.87 memoriahistoricabll@gmail.com
Agustina Merino Tena
647.167.957
tmerinot@gmail.com

27 d’octubre a les 18:30 hores
Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat
c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 52

