
 

PRESENTACIÓN     Xarxa Educació i Memòria 

 

27 septiembre 2022 

19:00 horas 

Sede Universitaria de la ciudad de Alicante.  C/ S. Fernando, 40 

___________________________________________________________________ 

 

Presenta el acto: Daniel Simón Pla  (IES Jorge Juan de Alicante) 

Intervienen:  

- D. Iñaki Pérez Rico. Director General de Calidad Democrática.  

- D. Sergi Sanchiz Torres. Comité promotor del proyecto de la XEIM. Qué es la        

XEIM, objetivos  y cómo  participar en el proyecto. 

D. Francisco Moreno Saez,  Doctor en Historia. Autor y Coordinador del proyecto “La 

Represión franquista en la provincia de Alicante” (Archivo de la Democracia de la UA).  

Su intervención pone en valor la importancia de documentar la represión, para tener un 

conocimiento histórico riguroso del régimen franquista y ponerlo al servicio de la escuela 

y de la investigación.   

D. Alejandro Barber Miró. Miembro del Forum per la Memoria Histórica i Democrática 

en Cocentaina y coautor del proyecto “No oblidem”. El docente como factor fundamental 

en la aplicación de los contenidos de Memoria histórica y democrática en las aulas.  

 

Coloquio posterior. 
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