Associació Setge de Tarragona 1811
ass.setgetarragona1811@tinet.cat

Actes programats per la commemoració del 202è. aniversari del Setge
de Tarragona pels francesos.

MAIG
Dia 29, dimecres. A les 8 del vespre. Ofrena floral conjunta de
l’Associació i l’AAVV de la Oliva als defensors del Fortí. A la plaça de
l’Oliva.

JUNY
Segon cicle de conferències sobre la guerra del francès, a celebrar al
saló d’actes del Ajuntament de Tarragona a les 19,30 hores.
Dia 13, dijous. Dra. Maria Dolores Gimeno Puyol, professora de la URV.
Títol: “El general Contreras, defensor de Tarragona”.

Dia 20, dijous. Sr. Francesc Murillo Galimany, llicenciat amb grau en
Història. Títol: “El setge de Tarragona de 1811”.

Dia 27, dijous. Presentació a Tarragona del llibre “El general Contreras
y el sitio de Tarragona”, de D. Juan Gómez Díaz, a càrrec de D. Julián
Sánchez Casas, alcalde de Lillo (Toledo) ciutat natal de Contreras.

Dia 28, Divendres, a les 8 del vespre, Organitzat per l’ Ajuntament de
Tarragona i l’Associació “Setge de Tarragona 1811”, amb la
col·laboració de l’Associació “Projecte Tarragona 1800” i AAVV de
l’Oliva. Ofrena floral de les Entitats i Institucions Tarragonines davant
el monument als herois, a la Rambla. Tot seguit timbalada popular fins
al pla de la Seu. A les escales es dipositaran les espelmes, i es farà una
ofrena floral sota la placa que commemora els fets. Toc de difunts dels
campaners de la Catedral
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Avançament dels actes programats per la commemoració del
Bicentenari de la marxa del francesos de Tarragona.

AGOST

Cicle de conferències.
Dia 9, divendres. Dr. Salvador J. Rovira i Gómez, professor emèrit de la
URV. Títol: “La marxa dels francesos, el retorn del exiliats i el nous
tarragonins”.

Dia 16, divendres. Sr. Josep M. Rota i Aleu, llicenciat en Filologia
clàssica. Títol: “El desembarcament de Tarragona del 1813, un fracàs
britànic”.

