
Dijous 2 de maig, 19 h

“Menús de Guerra.  

Cuina d’avantguarda i  

de subsistència”

Presentació i visita guiada a 

càrrec de Sergi Freixes

Dijous 16 de maig, 18.30 h

“La fossa comuna de 

l’Església Vella i la Causa 

General”

Conferència a càrrec de Josep 

Lluís Negreira

Divendres 24 de maig, 12 h

“El mestre que va prometre  

el mar”

Exposició, música i teatre

Església Vella de Sant Martí

Organitza: La Constància

Dissabte 8 de juny, 11.30 h

“Menús de subsistència”

Taller demostració de la cuina 

d’aprofitament

Diumenge 9 de juny, 12 h

“La recuperació de la 

memòria”

Visita guiada a càrrec de  

Joan Francès

Església Vella de Sant Martí

Dimecres 12 de juny, 18.30 h

“Qui controla els aliments 

controla la població”

Xerrada a càrrec d’Àina 

Muñoz 

Divendres 12 de juliol, 21 h

“Poesia contra la guerra”

Recital de haikus i altres 

poemes i tast a la terrassa

Organitza: Passi-ho Bé Teatre

Dissabte 13 de juliol, 18.30 h

“Menús de guerra”

Visita guiada a l’exposició 

Programa d’activitats

Totes les activitats són gratuïtes i es faran al Museu i Poblat Ibèric de  

Ca n’Oliver, si no s’indica expressament una altra localització. El Museu 

ofereix servei de canguratge en les activitats per a públic adult.

EXPOSICIONS ITINERANTS

MENÚS 
DE GUERRA 
CUINA D’AVANTGUARDA I SUPERVIVÈNCIA

Del 2 de maig al 28 de juliol de 2019
Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
Horari: de dimecres a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes de 11 a 16.30 i de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius de 10.30 a 14.30h

fcaixescatalanes.cat

Col·laboradors



Menús de guerra

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, acosten 

l’exposició “Menús de guerra” a la ciutadania de Cerdanyola, 

gràcies al programa d’exposicions itinerants que recorren 

diverses poblacions d’arreu de Catalunya i a la col·laboració 

dels centres culturals i expositius de les ciutats.

Avui, la cuina catalana és un referent arreu del món. Ferran Adrià, 

Carme Ruscalleda, Jordi Roca, Carles Gaig, Nando Jubany..., tots 

plegats són noms no només que formen part de l’elit gastronò-

mica mundial, sinó que també han esdevingut icones populars 

de primer ordre. Tot això no és fruit de la casualitat, ni tampoc 

neix del no-res. Neix d’unes arrels, d’una tradició, d’una cultura i 

també d’un passat que ha tingut episodis que, no per descone-

guts, deixen de tenir una importància cabdal.

L’exposició proposa posar el focus en un moment singular, 

brillant, d’aquesta història. És el moment de la Segona República. 

Perquè, com en tants d’altres ordres de la societat i la cultura, 

la primera meitat dels anys trenta va significar, també per a la 

cuina, un instant de gran creativitat i d’una forta voluntat per 

oferir una mirada nova i modernitzadora. 

Consulteu les webs www.fcaixescatalanes.cat 

Repressió i mort a la rereguarda

Coincidint amb el 80è aniversari de la fi de la Guerra civil, 25 museus 

de la Xarxa de Museu Locals de la Diputació de Barcelona participen 

de la mostra “1939. L’abans i el després” amb instal·lacions singulars 

al voltant de la salvaguarda del patrimoni, la guerra i la repressió. 

La proposta del Museu d’Història de Cerdanyola se centra en 

l’església Vella de Sant Martí. Entre 1936 i maig de 1937 van ser exe-

cutades al cementiri municipal 158 persones i enterrades en una 

gran fossa oberta a l’interior de l’església. La majoria eren suposats 

simpatitzants del bàndol insurrecte, però els darrers inhumats un 

grup d’anarquistes detinguts arran dels Fets de Maig de 1937.

Acabada la Guerra, s’inicia la “Causa General”, que incloïa, entre  

d’altres actuacions, l’exhumació i identificació de les víctimes, 

tasques que Cerdanyola es van fer entre 1940 i 1943. 

80 anys després del final de la Guerra i després de quasi 30 anys 

de treballs de recuperació, l’església Vella de Sant Martí ha estat 

restaurada.

 

Al Museu d’Història de Cerdanyola hem volgut vincular l’exposició 

Menús de Guerra i la mostra Repressió i mort a la rereguarda a través 

d’un programa d’activitats que ens acosta a una època convulsa. 

Consulteu la web www.diba.cat/es/web/1939-abans-i-despres


