Francisco Ramos Molins.
"Un camarada soviético ha apuñalado a otro
camarada soviético"
Natasha Ramos ha editat les memòries de lexili polític del seu
pare, Francisco Ramos Molins 1910-1983, el dirigent socialista
català que fou fonamental en el procés dunificació del PSC.
El llibre, molt il·lustrat i documentat, comença quan lany 1939
Francisco Ramos acompanya a Joan Comorera, llavors secretari
general del PSUC, a la URSS. A partir daquí i fins lany 1957
narra com va voler sortir del país sense èxit, així com les seves desavinences amb la
cúpula del PCE i com finalment lany 1948 va ser detingut i acusat despia i agitador
antisoviètic per acabar condemnat a 10 anys de presó i a linternament en un camp de
concentració fins que el 1957 va ser autoritzat a sortir de la URSS cap a Espanya.
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Manuel Serra i Moret. Epistolari familiar (1901-1963)
Per tal de commemorar el 125è aniversari del naixement de qui
fou fundador de la Unió Socialista de Catalunya, dirigent del
Moviment Socialista de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar,
lAjuntament de Pineda de Mar i la Fundació Pere Coromines han
editat el llibre Manuel Serra i Moret. Epistolari familiar (19011963) a cura de Joan Pujadas i amb un pròleg dIsidre Molas
sobre les idees polítiques de lautor. Lobra recull lepistolari que
Manuel Serra i Moret va mantenir principalment amb Joan Llorens
i Carreras, amic de joventut i germà de la seva esposa, i el fill
daquest, Joan J. Llorens i Bassa, president del Casal Català de
Buenos Aires.

Orígenes del socialismo en Ejea de los Caballeros
(1925-1936)
El llibre editat per la Agrupación del Partido Socialista Obrero
Español de Ejea de los Caballeros juntament amb el Círculo de
Opinión Juan Sancho presenta amb abundant informació la
trajectòria del socialisme a Ejea de los Caballeros entre els anys
1925 a 1936. El llibre, amb més de 500 pàgines, moltes
il·lustracions i un apèndix documental, recull dotze articles dels
historiadors José Antonio Remón, Diego Cucalón, Víctor Lucea,
Javier Lambán, Marcelino Cortés, Asunción Gil, María Racaj,
Alberto Sabio, Emilio Gil, Lola Campos, Jesús Sarría i José
Luis Jericó.

Presentació del llibre Tiempos Nuevos de
Leonor Serrano.
La Fundació Rafael Campalans va presentar el passat 20 dabril
a lEspai Francesca Bonnemaison de Barcelona el llibre de Leonor
Serrano Tiempos Nuevos, corresponent al número 9 de la col·lecció
Memòria de lArxiu Històric. En lacte hi va intervenir Imma
Moraleda, secretària de polítiques de les dones del PSC, Mariona
Ribalta, historiadora, i Isidre Molas, qui va fer una valoració global
de la seva obra, destacant la importància que Leonor Serrano
donava a la cultura com un element clau per avançar cap a una societat lliure i democràtica.
Aquesta idea la resumí en una frase de lautora: Caudillos no, ideas sí.

Órgano del Comité Obrero del
Vallés Occidental del Front
Obrer de Catalunya (de la
Federación FLP-FOC-ESBA)
Entre els mesos de desembre de
1967 i desembre de 1968 es van
editar cinc números daquesta
publicació periòdica que es
definia a si mateixa com Boletín
de información revolucionaria
que nace dirigido a toda la clase
trabajadora explotada y
reprimida por los capitalistas y
el gobierno fascista a su
servicio.
Es tracta duna publicació
clandestina feta per i per a obrers
de la zona, que sota les consignes
dunitat, organització i lluita
contra el capitalisme intentà
donar unes pautes organitzatives
als treballadors de la comarca
alhora que les consignes
ideològiques pròpies de
lorganització a què pertanyia.
Editada en ciclostil i amb una
mida de mig foli cada exemplar
consta dentre quinze i vint
pàgines aproximadament.
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El passat 8 dabril fou
presentat el llibre de memòries
Tal com ho vaig viure (19271958), de Joan Reventós. El
llibre conté un estudi
introductori de Raimon Obiols
i Jordi Font sobre la
personalitat humana i política
de Joan Reventós, i un conjunt
de semblances sobre lautor
de Josep M. Ainaud de
Lasarte, Francesc Casares,
Josep M. Castellet, José
Antonio Linati, Alberto Oliart,
Ramon Porqueras, Ernest
(Hilari) Raguer, Leopoldo
Pomés i Josep M. Sòria.

Sala d'actes
Arxiu
Hemeroteca
Biblioteca
Servei de
consulta
Consultes per
telèfon, correu
ordinari i
electrònic
Servei de
reprografia

Horari
d'atenció al públic:
Dilluns i dimarts de
16.15 a 19 h.
Dimecres i dijous
de 10 a 13 h.
El mes d'agost està
tancat per vacances.
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Acte presentació del llibre Tal com ho vaig viure de Joan Reventós

Pasqual Maragall. Sense protocol, de Pepa Álvarez.

