Els “Niños de la Guerra” expliquen la seva vida, expliquen la teva història
Entre el mes de març de 1937 i el novembre de 1938, en el marc d’un acord amb la Unió Soviètica, el Govern
de la República va enviar a la URSS gairebé 3.000 nens i nenes per a protegir‐los de la Guerra. De Barcelona
van sortir dues expedicions el juliol i novembre de 1938. Molts eren orfes o fills de lluitadors al front i van ser
subjectes d’una gran acollida po‐
pular i de les autoritats, però l’es‐
tada que havia de ser temporal es
convertí en un exili forçós que
marcaria del tot les seves vides.
Aquesta exposició explica la histò‐
ria dels anomenats “Nens de la
Guerra” a partir de les vivències
del propis protagonistes recolli‐
des, majoritàriament, en els do‐
cuments textuals i gràfics del fons
Centro Español de Moscú, donat
per l’Asociación Archivo Guerra y
Exilio (AGE) a l’Arxiu Nacional de
Catalunya. Narra un dels més bonics capítols de la solidaritat entre els pobles: l’acolliment dels nens refugiats
de la Guerra. Va ser una actuació profundament humana i solidària, que crida positivament l’atenció en el
context actual.

 Fitxa tècnica:
–
–
–
–

L’exposició consta de 38 roll‐ups de 90x210 cm (uns 42 m de paret)
La superfície necessària per exhibir l’exposició és de 200‐250 m2
L’exposició disposa de fulletons explicatius
L’exposició va embalatjada dins 1 caixa de fusta de 120 cm de fons x 80 cm d'ampla x 100 cm d'alt. El seu
pes és de 220 kg.

 Condicions del préstec
– L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en els termes que
preveuen les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de l'Arxiu Nacional de
Catalunya”.
– El transport de recollida i de retorn dels materials de l’exposició a l’Arxiu van per compte de l’entitat
sol∙licitant.
– El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 3.000,‐ €

