
Els objectors de consciència
a Can Serra

La lluita antimilitarista i no violenta
durant la transició democràtica a L’Hospitalet

Dijous, 6 de novembre, a les 18.30 h

Museu de L’Hospitalet. Can Riera. Espai de memòria
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 17

Més informació:
Pàgina web: http://www.museul-h.cat

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH

Descobreix les nostres exposicions:

Carrer de la Riera de l’Escorxador, 17 
Telèfon: 93 403 29 97
cultura.memoria@l-h.cat

Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 10 a 13 h
Els dijous, de 17 a 20 h
Els dilluns i festius, tancat
Entrada gratuïta
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En la lluita contra la dic-
tadura franquista i du-
rant el procés de tran-
sició democràtica hi 
van confluir molts i di-
versos moviments so-
cials. L’antimilitarisme i 
l’objecció de consciència 

—la negació a incorporar-se al servei militar 
obligatori— van arrelar profundament en la 
societat, i aquests  moviments es van allargar 
més enllà de la mateixa transició democràti-
ca.

A L’Hospitalet dels anys setanta va tenir lloc 
una experiència singular que va adquirir gran 
repercussió política i social arreu de l’Estat. 

“Somos unos jóvenes en edad militar que, 
desde el mes de agosto, estamos trabajan-
do en el barrio de Can Serra de L’Hospitalet, 
uno de tantos que carecen de los servicios 
más necesarios. Estamos llevando a la 
pràctica esa idea que tantas personas e 
instituciones han reclamado: que se cree 
un Servicio Civil que pueda hacerse en lu-
gar del Servicio Militar.”  

“Un camino hacia la paz”. Manifiesto de los objec-

tores de conciencia en Can Serra, 1975

TAULA RODONA

Hi intervindran:

• Pepe Beúnza. Considerat el primer objector de 
consciència al servei militar, de caràcter polític, 
a l’Estat espanyol.

• Jordi Agulló. Pacifista, ecologista  i objector de 
consciència el 1971.

• Jaume Botey. Promotor de les escoles d’adults 
de Can Serra i de la Casa de Reconciliació. 
Professor d’història de la cultura i de moviments 
socials a la Universitat Autònoma de Barcelona.

DOCUMENTAL

Projecció del documental La objección de 
conciencia en Can Serra, de 30 minuts, enregistrat 
el 1976 pel col·lectiu Vídeo-Nou i la Cooperativa 
de Cinema Alternatiu.


